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Sammanfattning 
Uppsatsen behandlar allmänna förmögenhetsskador på järnvägsmarknaden. Sådana skador är 
tämligen vanliga men ger sällan upphov till ersättningsanspråk från skadelidande. En anled-
ning till detta kan vara osäkerhet, en annan kan vara sedvana. Osäkerheten följer bl.a. av att 
järnvägsmarknaden under de senare åren genomgått en privatisering och med detta har den 
tidigare myndigheten SJ delats upp i olika verksamheter. Samtidigt har det tillkommit ny lag-
stiftning som bl.a. syftar till att förändra beteenden som tidigare varit sedvanliga inom bran-
schen. Innan lagändringen var det exempelvis mer regel än undantag att infrastrukturförval-
tarna, till följd av sin starkare ställning, i stora delar friskrev sig från ansvar för brister i sina 
prestationer. Detta ledde till att det även var vanligt att transportörerna friskrev sig mot sina 
kunder. De nya reglerna återfinns numera i flera olika regelverk både offentligrättslig och ci-
vilrättsliga, och de nämnda reglerna är normerande för aktörerna på järnvägsmarknaden till-
sammans med avtalen som upprättas av infrastrukturförvaltarna. Nio gånger av tio upprättas 
dessa avtal av Trafikverket som även representerar det allmänna i egenskap av myndighet.1  
 
Den föreliggande uppsatsen utreder följderna av den nya lagstiftningen och analyserar några 
av de tredjemansskador och rena förmögenhetsskador som uppstår vid järnvägsdrift. Uppsat-
sen utreder begreppet tredjemansskada och ren förmögenhetsskada och jämför dessa med sys-
tematiken i 2018 års lagstiftning. Även 2018 års lagstiftningen analyseras i ljuset av avtalen 
på järnvägsmarknaden och förarbetena till den nya lagstiftningen. Analysen genomförs med 
en rättsdogmatisk metod utifrån ett rättspositivistiskt perspektiv. Även normskyddsläran utgör 
en relativt stor del av uppsatsen och normskyddsläran diskuteras bl.a. i relation till säkerhets-
bestämmelserna som finns på järnvägsmarknaden.  
 
Utredningen leder till slutsatser om bl.a. regelverkets ändamålsenlighet men även huruvida en 
transportör kan erhålla ersättning från annan transportör för allmän förmögenhetsskada. En 
slutsats är att det finns möjligheter för en transportör att erhålla ersättning från en annan trans-
portör för allmän förmögenhetsskada, men är beroende av de omständigheter som ligger 
bakom skadan i det enskilda fallet. Sådana omständigheter kan exempelvis vara den skadade 
transportörens ställning på marknaden och vilken insikt som skadevållaren hade om verkning-
arna av sitt handlande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
1 Se Heidbrink –trafikeringsavtalet s. 101. 
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Förkortningar 
COTIF  Fördraget om internationell järnvägstrafik av den 9 maj 1980 i 

dess lydelse  enligt ändringsprotokollet av den 3 juni 1999. 
CIV-person  Bihang A till COTIF. 
CIM-gods   Bihang B till COTIF. 
CUI-förvaltare Bihang E till COTIF. 
JNB  Järnvägnätsbeskrivning.  
JTL  Järnvägstrafiklagen (2018:181).  
JVL  Järnvägslagen (2014:519).  
NJA  Nytt Juridiskt Arkiv, Avdelning 1.  
OTIF  Intergovernmental Organisation for International Carriage by Rail 
SERA-direktivet  Direktiv 2012/34/EU av Europaparlamentets och rådet den 21 no-

vember 2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägs-
område, L 343/32.  

SOU Statens offentliga utredningar. 
Prop. Proposition.                  
TSD-drift  Förordning (EU) 2015/995 av Kommissionen den 8 juni 2015 om 

ändring av beslut 2012/757 (EU om teknisk specifikation för drift-
kompabilitet avseende delsystem ”Drift och trafikledning, L165/1. 

TTJ TDOK 2015:0309. 
 

Begrepp och terminologi 
Nedan följer definitioner av ett antal begrepp som är ofta återkommande i uppsatsen. När ett 
begrepp annars behöver förklaras återfinns den i löpande texten eller i en anslutande fotnot. 
När en hänvisning sker till COTIF i brödtexten avses normalt flera av bihangen till COTIF, en 
hänvisning sker då till respektive artikel och bihang i fotnot. 
 

- Ett tågläge är en nyttjanderätt av fast egendom och när en transportör erhåller ett tåg-
läge innebär det att kapacitet (plats) reserveras för att transportören ska kunna trafikera 
infrastrukturen.2 

- En infrastrukturförvaltare är den som har ansvaret för infrastrukturen och ombesör-
jer driften av järnvägsinfrastrukturen.3 

- En transportör i järnvägslagens mening är ett järnvägsföretag som transporterar gods 
eller personer på järnvägen i kommersiellt syfte.4 

- En kontraktsmedhjälpare är för köparen av en tjänst, medkontrahentens avtalspart 
som utför en del i den prestation som medkontrahenten utför åt köparen av tjänsten.5 

																																																								
2 Se prop. 2003/04:123 s. 11.  
3 Jfr 1 kap. 4 § JVL.  
4 Jfr 1 kap. 4 § JVL. 
5 Se art. 3 (e) CUI-förvaltare. 
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- Tredje man i ett avtalsförhållande brukar benämnas som medkontrahentens avtalspart 
och när det uppstår en skada för tredje man är tredje man den som drabbas av förmö-
genhetsskada till följd av annans sak eller personskada.6 

- Tredjemansskada är allmän förmögenhetsskada till följd av sakskada som drabbar 
någon annan. Den ekonomiska skadan är vidare inte en följd av brottslig handling som 
riktas direkt mot tredje man eftersom skada som följer av brottslig handling kallas för 
ren förmögenhetsskada.7 

- En transportkund är den som avtalat med annan om att den senare ska utföra en 
transport, i detta fallet en järnvägstransport.  

- Ett trafikeringsavtal är ett avtal som innehåller tekniska, ekonomiska och administra-
tiva krav som parterna ska uppfylla vid tillhandahållande och utnyttjande av ett tåg-
läge. Dessa krav återfinns i trafikeringsavtalet och järnvägnätsbeskrivningen.8 

- En järnvägnätsbeskrivning innehåller tillsammans med trafikeringsavtalet, de hu-
vudsakliga avtalsvillkoren mellan en transportör och en infrastrukturförvaltare.9 

- Trafikverkets trafikbestämmelser för järnväg TDOK 2015:0309 [cit. TTJ] innehål-
ler säkerhetsbestämmelserna som gäller för att transportören ska få trafikera Trafikver-
kets järnvägsinfrastruktur.10 

- En driftplats är vad man i dagligt tal benämner som station. 
- Järnvägsdrift eller spårdrift är ett järnvägsfordons rörelse på järnvägsinfrastrukturen, 

vilket innefattar förberedelser för att genomföra förflyttningar med fordon på infra-
strukturen, men även underhålla av fordon på infrastrukturen.11 

 
 
 
 
 
 
  

																																																								
6 Se prop. 1972:5 s. 29, 76–77, 158–159. 
7 Se prop. 1972:5 s. 29, 76–77, 158–159. 
8 Jfr 6 kap. 22a § JVL. 
9 Se prop. 2010/11:25 s. 1, 17.  
10 Se SOU 2015:110 s. 352. 
11 Se prop. 2017/18:62 s. 95. 
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1.  Inledning 
1.1 Bakgrund 
På järnvägsmarknaden återfinns olika typer av aktörer, såsom järnvägsföretag, infrastruktur-
förvaltare och underhållsentreprenörer och det är inte ovanligt att en av de nämnda aktörerna 
orsakar en annan av aktörerna allmän förmögenhetsskada. Att aktörerna kan orsaka varandra 
allmän förmögenhetsskada följer av att aktörerna har ekonomiskt intresse i samma infrastruk-
tur.12 En allmän förmögenhetsskada är en ekonomisk skada som inte följer direkt av sakskada 
eller personskada.13 Kostnaden för att ersätta saken är således inte en allmän förmögenhets-
skada, däremot är indirekta kostnader exempelvis inkomstbortfall som följer av sakskadan all-
män förmögenhetsskada.14 När ett sådant inkomstbortfall drabbar sakägaren brukar det kallas 
för följdskada vilket normalt ersätts som en del av sakskadan. Huvudregeln är däremot att all-
män förmögenhetsskada inte ersätts när skadan drabbar tredje man, om skadan inte följer av 
en brottslig handling, direkt riktad mot den som lidit skadan. Sådan ekonomisk skada som föl-
jer av en brottslig handling kallas för ren förmögenhetsskada och ren förmögenhetsskada ska 
normalt ersättas av den som vållat skadan.15 
 
Att tredjemansskador inte behöver ersättas kan exemplifieras med att Jan Hellner menade re-
dan 1969, strax innan skadeståndslagen trädde i kraft, att huvudregeln var att den som vållat 
tredjemansskada normalt inte var skyldig att ersätta skadan, en huvudregel som gäller än 
idag.16 I linje med Hellners uttalande har detta varit praxis även på järnvägsmarknaden, och 
berott dels på lagstiftningens utformning, dels på avtalskonstruktionerna mellan infrastruktur-
förvaltarna och transportörerna.17 Den 1 juli 2018 förändrades den skadeståndsrättsliga lag-
stiftningen rörande järnvägen, en förändring som medförde förbättrade möjligheter för den 
som lidit skada att erhålla ersättning för allmänna förmögenhetsskador som orsakats vid järn-
vägsdrift.18 
 
Alla typer av allmänna förmögenhetsskador som kan tänkas uppstå på järnvägsmarknaden har 
dock inte reglerats genom ändringarna i lagstiftningen. Ett exempel är tredjemansskada som 
en transportör orsakar en annan transportör vid exempelvis en urspårning, en sådan skada är 
fortfarande i huvudsak oreglerad och tomrummet i lagstiftningen fylls ut av rättspraxis och 
allmänna skadeståndsrättsliga principer. Man kan förledas att tro att det finns gott om vägle-
dande rättspraxis som berör tredjemansskador på järnvägsmarknaden, då sådana skador är 
vanliga. I praktiken är sådan rättspraxis sällsynt.19 

																																																								
12 Avseende samma infrastruktur se prop. 2014/15:120 s. 33–34; Jfr SOU 2015:9 s 121.  
13 Se prop. 1972:5 s. 158–159. 
14 Se prop. 1972:5 s. 22. 
15 Se prop. 1972:5 s. 29, 76–77, 158–159. 
16 För citatet se Hellner (1969), s. 332; Avseende huvudregeln se prop. 1972:5 s. 159; SOU 1993:55 s. 233–234; 
Bengtsson (1998), s. 504; Gränsproblem, s. 347; Att den gäller än idag, se prop. 2017/18:62 s. 52. 
17 Järnvägen ”är ett naturligt monopol”, där JVL inskränker parternas avtalsfrihet, se Heidbrink SvJT 2018 s. 
695, (s. 695–696). 
18 Jfr prop. 2017/18:62 s. 51–52; COTIF inkorporerades genom JTL som trädde ikraft 1 juli 2018.  
19 Varje urspårning som en transportör orsakar leder normalt till att andra transportörer påverkas med ekono-
miska konsekvenser som följd, se SOU 2015:9 s 120–121. 
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Det finns åtminstone ett tingsrättsfall där tredjemansskada mellan två järnvägstransportörer 
bedömts av svensk domstol. Parterna i fallet var Västtrafik och Green Cargo.20 Västtrafik 
hade ett ersättningsanspråk mot Green Cargo pga. att Green Cargo vållat skador på infrastruk-
turen, samma infrastruktur som Västtrafik hade beviljats tåglägen på. Domstolen bedömde att 
det inte rörde sig om en ersättningsgill tredjemansskada trots att skadeståndsanspråk i vissa 
fall medgetts vid liknande tredjemansskador.21 
 
Ett rättsfall som berörde en annan typ av tredjemansskada var NJA 2009 s. 16 där en bostads-
rättsägare lidit tredjemansskada till följd av en vattenskada som var orsakad av en entreprenör 
som anlitats av bostadsrättsföreningen. HD ansåg i fallet att entreprenören var ersättningsskyl-
dig för tredjemansskadan.22 I en skiljaktig motivering till domslutet uttalade justitieråden 
Lindskog och Lennander att störningar i järnvägstrafiken skulle kunna utgöra en sådan typ av 
tredjemansskada som är ersättningsgill, men att det inte innebär att ”[i]ntresset […] i sig an-
setts tillräckligt för att motivera ett avsteg från principen att tredje man inte har rätt till ersätt-
ning för allmän förmögenhetsskada.”23 För att åsidosätta huvudregeln till förmån för tredje 
man, krävs det således att det inte är en vanlig störning i tågtrafiken utan att även andra om-
ständigheter talar för att huvudregeln ska åsidosättas. 
 
Det finns alltså alltjämt frågetecken om hur lagstiftningen bör tillämpas och det framgår att 
tredjemansrelationen mellan transportörerna på järnvägsmarknaden lämnats utanför den nya 
lagstiftningen. Denna uppsats kommer således att utreda de faktiska följderna av den nya lag-
stiftningen och hur lagstiftningen påverkar möjligheten att erhålla ersättning vid allmänna för-
mögenhetsskador på järnvägsmarknaden. Detta innebär bl.a. att uppsatsen jämför rättspraxis 
om allmänna förmögenhetsskador med förhållandena på järnvägsmarknaden. 
 
1.2 Syfte och frågeställning 
Uppsatsens syfte är, mot bakgrunden av ovanstående, att utreda om och i så fall i vilken mån 
allmänna förmögenhetsskador såsom tredjemansskador och rena förmögenhetsskador på järn-
vägsmarknaden är ersättningsgilla. Uppsatsen syftar även till att utreda om möjligheten, eller 
bristen på möjlighet att erhålla sådan ersättning, är ändamålsenlig med bakgrund av syftet till 
de lagstiftningar som analyseras i uppsatsen. 
 
Detta innefattar bl.a. att besvara under vilka förutsättningar skador eller brister på järnvägsin-
frastrukturen kan medföra att ersättningsskyldighet inträder gentemot tredje man eller för den 
som orsakar annan ren förmögenhetsskada. För att utreda detta kommer en analys av rätts-
praxis som berör allmänna förmögenhetsskador att företas i syfte att påvisa vad som generellt 
gäller vid utomobligatoriska tredjemansskador. En analys av rättspraxis kommer även be-
handla skador som uppstår i kontraktskedjor eftersom det återfinns kontraktskedjor mellan ak-
törerna på järnvägsmarknaden.  

																																																								
20 Se domslutet i Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09. 
21 Avseende Västtrafik, se Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09; Andra fall bl.a. NJA 2009 s. 16. 
22 NJA 2009 s. 16 (s. 27). 
23 Avseende citatet, se Lindskog och Lennander i NJA 2009 s. 16 (s. 28–29) där de även hänvisar till NJA 1966 
s. 210, NJA 1972 s. 598 och NJA 1988 s. 62. 
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Förutom att utreda allmänna skadeståndsrättsliga grundsatser och rättspraxis som generellt be-
handlar ersättningsanspråk i kontraktskedjor kommer även speciallagstiftningar som reglerar 
järnvägsmarknaden att utredas och jämföras med vad som annars gäller i svensk rätt. För att 
bedöma huruvida en ersättningsgill tredjemansskada föreligger måste även avtalen mellan ak-
törerna på järnvägsmarknaden och annan tillämplig lagstiftning som påverkar aktörerna bedö-
mas eftersom vissa delar av aktörernas mellanhavanden fortfarande är oreglerat. De utred-
ningar och analyser som vidtas i uppsatsen innefattar även en bedömning av om parterna 
hamnar i en bättre eller sämre situation i jämförelse med skadeståndslagen (1972:207) [cit. 
SkL]  
 
Resultatet av utredningen dvs. vad som är gällande rätt, kommer sedan jämföras med JTL:s 
och JVL:s syften. Uppsatsen innehåller även en diskussion om lagstiftningarna och dess följ-
der och huruvida de är ändamålsenliga. Vad som är ändamålsenligt bedöms utifrån lagstift-
ningarnas syften och rättssystemet som helhet.24  
 
Inom ramen för uppsatsens syfte kommer således följande frågeställningen besvaras: 
 

- Under vilka förutsättningar är allmänna förmögenhetsskador som drabbar tredje man 
(tredjemansskada) och ren förmögenhetsskada ersättningsgilla? 

 
- Är resultatet av den första frågeställningen ändamålsenlig mot bakgrund av JTL:s och 

JVL:s syften? 
 
1.3 Material och avgränsning 
I uppsatsen sker avgränsningar löpande, där avgränsningar krävs. Rent generellt avgränsas 
uppsatsen till att behandla rättsfrågorna som berör tredjemansskador samt rättsfrågorna som 
berör transportörernas ställning på järnvägsmarknaden inklusive de avtal som påverkar par-
terna på järnvägsmarknaden. Uppsatsen berör i viss utsträckning utländsk rättspraxis, detta 
innebär inte att uppsatsen gör en komparativ jämförelse. Vissa delar av uppsatsen berör även 
frågor av ren offentligrättslig karaktär, där frågor såsom skadestånd från det allmänna, myn-
dighetsutövning m.m. skulle kunna diskuteras, uppsatsen avser dock inte att diskutera de 
nämnda frågorna då dessa faller utanför uppsatsen syfte.  
 
För att utreda den första frågeställningen, dvs. om ersättning kan medges vid tredjemansska-
dor på järnvägen måste bihangen till COTIF tolkas. COTIF är den konvention som inkorpore-
rats i samband med ändringarna av JTL den 1 juli 2018. Konventionen har tidigare varit till-
lämplig vid internationella transporter på järnväg men är i och med ändringarna av JTL även 
tillämplig på nationella transporter. I syfte att göra en uttömmande utredning av de effekter 
som följer av bihangen till COTIF kommer en jämförelse ske mot Trafikverkets järnvägsnäts-
beskrivning för 2020 [cit. JNB] som har karaktär av standardavtal för järnvägsbranschen.25 

																																																								
24 Jfr avsnitt 1.4.3.3–1.4.3.4. 
25 Även Heidbrink anser detta, se Ingående av avtal om tåglägen s. 563 fotnot 24 i artikeln. 
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Trafikverkets avtal ger även uttryck för Trafikverkets tolkning av COTIF kommer tillsam-
mans med JNB:n att kritiskt att jämföras med OTIF:s kommentarer till lagstiftningen som 
återfinns i diverse arbetsdokument som tillkommit i samband med lagstiftningsarbetet. OTIF 
är en sammanslutning som i dagsläget har 50 medlemsstater och dess syfte är bl.a. att skapa 
en enhetlig lagstiftning på den internationella järnvägsmarknaden.26 Förutom COTIF och 
JNB:n kommer även förarbetena till JVL och JTL användas som tolkningsmaterial för att be-
döma reglernas innehåll. JVL finner vidare sin grund i olika EU-direktiv, vilket innebär att 
reglerna i JVL även kommer tolkas mot dessa direktiv.  
 
Det skadeståndsrättsliga ansvaret vid tredjemansskador kommer att utredas med utgångspunkt 
i Håkan Anderssons olika verk som behandlar tredjemansskador, tillsammans med rättspraxis 
och annan litteratur. Att Håkan Anderssons verk används i uppsatsen beror på att verken be-
handlar en omfattande del av den rättspraxis som finns om tredjemansskador. Även norm-
skyddsläran kommer att beröras där grundmaterialet utgörs av justitieråd Nordenssons resone-
mang i NJA 1976 s. 458. Nordenssons resonemang styrks av diverse artiklar samt annan rätts-
praxis. 
 
1.4 Metod 
1.4.1 Teori 
I 1 § 3 st. RF stadgas att ”[d]en offentlig makt utövas under lagarna”. Vilket faller väl in uti-
från ett rättspositivistiskt perspektiv, ordalydelsen får tankarna att vandra till Hans Kelsens 
teori om att det endast är lagstiftningen och sambandet mellan reglerna som ska bedömas 
inom juridiken.27 Sociala normer och företeelsen har sålunda ingen plats i bedömningen av 
vad som är rätt eller fel.28 De är tämligen klart att svenska domstolar inte efterföljer Kelsens 
strikta teori i sin rättstillämpning, troligtvis ligger Sir Albert L.A. Hart´s teoretiska utgångs-
punkter närmare de svenska domstolarnas tillämpning av rätten. Även Hart i likhet med Kel-
sen har en rättspositivistisk syn på rätten vilket förenklat innebär att reglerna skapar ett sam-
manhängande system av normer som medborgarna i samhället ska efterfölja, där vissa normer 
är överordnade andra normer.29 Det är vanligt att människor har olika syn på hur rätten ska 
tillämpas, vilken teori som ska tillämpas eller vad som är ändamålsenligt. Alla dessa teorier 
verkar dock ha samma mål dvs. att skapa ett ändamålsenligt och förutsägbart system av regler 
och normer som medborgarna i samhället ska efterfölja. Harts´s teoretiska utgångspunkter är 
ett exempel på ett sådant teoretiskt system som visar hur rättstillämpningen kan fungera. Detta 
innebär att resonemanget i uppsatsen följer Hart´s teori om att rätten skapas av regler vilka är 
över eller underordnade andra regler. 
 
Hart´s teori bygger på att det finns en överordnad norm i samhället som inte är lagfäst och 
som fastslår vad som är accepterade rättskällor.30 Rättskällorna utgörs sedan av primära och 

																																																								
26 Se http://otif.org/en/?page_id=15 hämtad 10 maj 2018.  
27 Jfr Strömholm s. 120–121.  
28 Jfr Strömholm s. 120–121.  
29 Jfr Strömholm s. 134.  
30 Se Strömholm s. 134. 
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sekundära rättskällor.31 I detta fallet torde 1 kap 3 § RF anses vara en primär rättskälla som 
innebär att domstolarna ska efterfölja lagarna. Andra sekundära rättskällor används för att 
tolka lagarna (primär rättskälla), exempel på sekundära rättskällor är förarbeten, sedvana 
m.m. Detta leder bl.a. till att bedömningen om vad som utgör exempelvis ren förmögenhets-
skada respektive sakskada sker genom en tolkning av befintliga regler, hur reglerna påverkar 
varandra och en sådan bedömning sker bl.a. med hjälp av sekundära rättskällor.  
 
Om en typ av en skada inte tidigare bedömts av domstol är det vanligt att argumentera för att 
domstolens prejudikat skapar en ny eller utvidgar en befintlig regel. En alternativ argumentat-
ion är att skadan redan reglerats av de befintliga reglerna i rättssystemet. Rättspraxis synliggör 
således en redan befintlig regel som ska tillämpas på skadan, vilket innebär att det inte skapas 
några nya regler. Det är den senare teorin som kommer tillämpas i uppsatsen. I sammanhanget 
bör det nämnas att en regel ska bedömas utifrån rättssystemet som helhet och att rättsreglerna 
förändras i takt med samhället eftersom rätten är dynamisk.32 Detta leder till att ett prejudikat 
endast synliggör regelns tillämpningsområde vid bedömningstidpunkten. 
 
1.4.2 Rättskällorna 
Materialet som används i uppsatsen utgörs bl.a. av vad många anser är traditionella svenska 
rättskällor: lagstiftning, rättspraxis, och accepterade normer som återfinns i bl.a. sedvana och 
etablerad branschpraxis m.m.33 Lagstiftning är en lagstiftad rättskälla till skillnad från exem-
pelvis sedvana och branschpraxis som efterföljs inom en bransch eller inom ett geografiskt 
område, ofta pga. tradition.34 I uppsatsen används branschpraxis, sedvana m.m. för att tolka 
befintliga normer när lagstiftaren bedömer lagstiftningen som är den primära rättskällan.35 Det 
är vanligt att en omständighet inte finner en direkt motsvarighet i lag och då måste rättstilläm-
paren använda annat material än traditionella rättskällor, exempelvis utlåtanden från experter 
eller arbetsdokument som ligger till grund för lagstiftningen, i syfte att bedöma lagstiftning-
ens tillämpningsområde, se exempelvis arbetsdokumenten som används för att tolka COTIF. 
Arbetsdokumenten till COTIF utgör i likhet med förarbetena och doktrinen ett tolkningshjälp-
medel och används för att förstå rättskällorna i uppsatsen.36 Arbetsdokumenten till COTIF 
tillmäts dock mindre betydelse vid en fördragskonform tolkning än vad de svenska förarbe-
tena tillmäts vid exempelvis en subjektiv teleologisk tolkning.37  
 
1.4.3 Rättsdogmatik 
Rättskällorna tolkas med rättsdogmatisk metod, vilket innebär att syftet är att bedöma vad 
som är gällande rätt.38 När rättstillämparen bedömer vad som är gällande rätt bör rättstilläm-
paren rekonstruera hur rättssystemet ser ut för stunden,39 och därigenom framställa det som 

																																																								
31 Se Strömholms s. 134–137. 
32 Jfr Strömholm s. 137, 291. 
33 Se Strömholm s. 311. 
34 Jfr Peczenik s. 270 p. 2. 
35 Jfr Strömholm s. 321, 390. 
36 Jfr Strömholm s. 311, 313–321. 
37 Se Bernitz & Kjellgren s. 187–188.  
38 Se Peczenik s. 253. 
39 Se Ekelöf m.fl. häfte 1 s. 90. 
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”ett koherent nätverk av huvudregler och undantag”.40 En tes som bl.a. finner stöd hos Per 
Ekelöf och Aleksander Peczenik. Detta innebär att avgörandet av vad som är gällande rätt och 
hur en regel bör tillämpas sker utifrån regelns samspel med rättssystemet som helhet.41 Detta 
skapar likformighet i domstolarnas tillämpning av rättskällorna eftersom rätten åtminstone i 
teorin ser likadan ut oavsett vilken domstol som tolkar rätten, vid den givna tidpunkten. Den 
som tillämpar rätten får då inom rättsdogmatikens ramar väga olika argument i syfte att av-
göra vilket juridiskt argument som finner störst stöd inom rättssystemet, utifrån vad som är ett 
rimligt utfall.42 Vad som är rimligt är dock alltid subjektivt då moral till viss del beror på be-
dömaren.43 
 
1.4.3.1 Tolkning av rättskällorna 
Inom den rättsdogmatiska metoden kan olika typer av tolkningsmetoder användas i syfte att 
bedöma vad som är gällande rätt. I huvudsak återfinns de skadeståndsrättsliga reglerna som 
gäller mellan parterna på järnvägsmarknaden i COTIF. När COTIF tolkas görs detta med för-
dragskonform tolkning, som beskrivs närmare i avsnitt 1.4.3.2. Vid tolkningen av de svenska 
rättskällorna tillämpas systematisk tolkning, lexikalisk tolkning, subjektiv teleologisk tolkning 
och objektiv teleologisk tolkning och dessa tolkningsmetoder diskuteras i avsnitt 1.4.3.3. 
 
I förarbetena till JTL finns flera uttalanden om hur COTIF ska tillämpas. Detta leder till att 
även förarbetet till JTL kommer att användas vid tolkningen av COTIF. I förhållandet mellan 
COTIF och förarbetena till JTL bör det poängteras att även om det är ett förarbete återger ett 
sådant inte nödvändigtvis hur fördragsskaparna avsåg att reglerna skulle tillämpas utan i detta 
fallet återger förarbetet snarare hur den svenska lagstiftaren avsåg eller hade för avsikt att för-
draget skulle tillämpas. Det är inte skaparna av COTIF som skrivit de svenska förarbetena 
och förarbetena till JTL tolkas således med detta i åtanke. 
 
1.4.3.2 Fördragskonform och direktivkonform tolkning 
I likhet med det som beskrivits ovan om den rättsdogmatiska metoden menar Ulf Bernitz och 
Anders Kjellgren att ”unionsrätten betraktas som ett sammanhängande normsystem, avsett att 
fungera som en helhet”.44 För att fastställa innehållet i EU-rätten tillämpas en lexikalisk, en 
systematisk samt en ändamålsbaserad tolkningsmetod, dessa är även vanliga tolkningsme-
toder vid fastställande av innehållet i den svenska rätten.45 Metoderna används vid fördrags-
konform och direktivkonform tolkning vilket innebär att man fastställer innehållet i EU-rätten 
för att sedan tolka den svenska rätten mot det fastställda innehållet i EU-rätten.46 
 

																																																								
40 Avseende citatet se Peczenik s. 249; avseende första stycket i meningen, se Ekelöf m.fl. häfte 1 s. 90. 
41 Se Peczenik s. 259. 
42 Se Peczenik s. 261–262; Ekelöf mfl. häfte 1 s. 88, 92. 
43 Jfr Strömholm s. 88–89; Hellner, Hager & Persson, särskilda avtal s. 22. 
44 Se Bernitz & Kjellgren s. 185.  
45 Se Bernitz & Kjellgren s. 185. 
46 Jfr Bernitz & Kjellgren s. 255.  
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Lektor Maria Grahn-Farley menar att det finns två underkategorier till fördragskonform tolk-
ning, vilka inkluderar tolkningen av både fördrag och direktiv. De två kategorierna är svag re-
spektive stark fördragskonform tolkning. En stark fördragskonform tolkning kan medföra att 
domstolen får åsidosätts en svensk regel enligt 11 kap. 14 § regeringsformen (1974:152) [cit. 
RF], när regeln direkt strider mot EU-rätten.47 Vid en svag fördragskonform tolkning sker 
istället en tolkning av de svenska reglerna med bakgrund av både svensk rätt och EU-rätt. EU-
rättsliga eller andra internationella åtaganden används då vid en svag fördragskonform tolk-
ning som tolkningsmaterial för att fastställa innehållet i den svenska regeln.48 En stark för-
dragskonform tolkning sker inte explicit i uppsatsen till skillnad från en svag fördragskonform 
tolkning som explicit används för att bl.a. tolka innehållet i bihangen till COTIF. 
 
1.4.3.3 Tolkning av de svenska rättskällorna 
En utgångspunkt vid lagtolkning är den lexikaliska tolkningen som innebär att lagen tolkas 
utifrån dess ordalydelse. Att enbart tolka lagen enligt dess ordalydelse är ofta svårt då lagtex-
ten sällan lyckas reglera alla typer av omständigheter som kan uppkomma.49 Detta leder till 
att andra tolkningsmetoder utvecklats, däribland teleologisk lagtolkning som innebär att la-
gens syften tillmäts betydelse.50 Den teleologiska lagtolkningsmetoden har två underkatego-
rier, den subjektiva respektive den objektiva teleologiska lagtolkningsmetoden. 
 
Den objektiva teleologiska lagtolkningsmetoden innebär att lagtolkning och tillämpning av 
rättsreglerna sker mot bakgrund av ändamålet och när en objektiv teleologisk tolkningsmetod 
används behöver inte ändamålet sammanfalla med lagstiftningens ursprungliga syfte.51 Den 
subjektiva teleologiska lagtolkningsmetoden däremot innebär att man tolkar regelns syfte med 
ledning av förarbetena till lagstiftningen.52 En objektiv tolkning av ändamålet kommer istället 
till uttryck genom regelns syfte, regelns effekt i samhället tillsammans med samhällets övriga 
regler, vilket innebär att även systematiken måste beaktas.53 
 
I uppsatsen sker en systematisk tolkning av bestämmelserna, eftersom detta är nödvändigt av 
det skälet att den civilrättsliga järnvägslagstiftningen inskränks av offentligrättsliga regler, 
regler som i sin tur bör tolkas i ljuset av EU-direktiv, men även av avtalsvillkor som avviker 
från vad som är normalt vid ett ömsesidigt avtal. En objektiv teleologisk tolkning innefattar 
således även ett ställningstagande till de konsekvenser som följer av regeln.54 Av detta följer 
exempelvis att rättstillämparen inte endast behöver ta hänsyn till lagstiftningen utan även de 
avtalsförhållanden som finns på järnvägsmarknaden. 

																																																								
47 Se även 10 kap. 6 § RF samt lagen 1994:1500 om Sveriges anslutning till Europeiska unionen; Grahn-Farley s. 
453. 
48 Jfr Grahn-Farley s. 455–456; Svag fördragskonform tolkning har således likheter med det som Mårten Schultz 
kallar indirekt horisontell effekt. Enligt Schultz innebär en sådan tolkning rörande mänskliga rättigheter att de 
”inte självständigt [kan] läggas till grund för att ålägga ett privaträttsligt rättssubjekt skadeståndsansvar med kan 
påverka bedömningen av de ’vanliga’ skadeståndsnormerna i svensk rätt.” se Schultz s. 826. 
49 Se Ekelöf m.fl. häfte 1 s. 88–89; Jfr Strömholm s. 447–451. 
50 Se Ekelöf m.fl. häfte 1 s. 88; Strömholm s. 481. 
51 Se Strömholm s. 480–481. 
52 Se Strömholm s. 483–484. 
53 Se Lehrberg s. 264–265. 
54 Se Ekelöf m.fl. häfte 1 s. 97. 
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1.4.3.4 Tolkning av avtalsvillkoren och analogier 
Standardavtal har stor betydelse på järnvägsmarknaden. Standardavtalen som ingås mellan in-
frastrukturförvaltarna och transportörerna kommer att tolkas inom ramen för uppsatsen.55 När 
det kommer till standardavtal är det svårt att fastställa någon gemensam partsvilja vilket inne-
bär att det sker en objektiv tolkning av avtalsvillkoren.56 Vid avtalstolkning innebär det att be-
dömningen ska ske med utgångspunkt i avtalsvillkorets samspel med de övriga avtalsvillko-
ren. Denna bedömning ska även ske tillsammans med tillämplig lagstiftning.57 I den mån som 
det fortfarande finns luckor i avtalet mellan parterna får rättstillämparen bl.a. använda analo-
gier för att fastställa avtalsinnehållet och på järnvägsmarknaden är inte alla förhållande regle-
rade av avtal och direkt tillämplig lagstiftning.58 Vid oreglerade tredjemansskador på järn-
vägsmarknaden kommer således vissa analogier att genomföras. 
 
1.5 Disposition 
I andra kapitlet beskrivs verksamheten som transportörer, infrastrukturförvaltare m.fl. bedri-
ver på järnvägsmarknaden tillsammans med de regelverk som reglerar verksamheterna. Nytt-
janderätterna som återfinns på järnvägsmarknaden beskrivs genom att det sker en jämförelse 
mellan nyttjandet av järnvägsinfrastruktur och några av nyttjanderätterna i JB och kapitlet av-
slutas med en sammanfattning. 
 
I tredje kapitlet beskrivs vissa allmänna skadeståndsrättsliga utgångspunkter, såsom begrep-
pen sakskada och ren förmögenhetsskada. Vidare beskrivs möjligheten att få skadestånd i av-
talsförhållanden och tredjemansavtal. Det sker en analys av rättspraxis rörande tredjemans-
skador och en allmän beskrivning av normskyddsläran som övergår till exemplifieringar och 
tolkningar av rättsfall. Detta i syfte att skapa en någorlunda generaliserbar regel av norm-
skyddsläran. Normskyddsläran diskuteras även utifrån ett samband med säkerhetsbestämmel-
ser och avslutas med en sammanfattning. 
 
Fjärde kapitlet inleds med ett beskrivande kapitel om skadeståndslagstiftningen som gäller 
på järnvägsmarknaden, för att övergå till att analysera tredjemansskadorna som ersätts enligt 
lagstiftningen. Det sker även en diskussion om de avtalskedjor som lagstiftningen skapar och 
analyser av olika bestämmelser, dess verkningar och hur de har tolkats av bl.a. Trafikverket. 
Vissa tillämpningsproblem börjar här utkristalliseras och dessa diskuteras i förhållande till 
vad som gäller vid tredjemansskador i allmänhet. Fjärde kapitlet avslutas med en sammanfatt-
ning. 
 
I femte kapitlet sker en sammanfattande diskussion av slutsatserna i uppsatsen och de inle-
dande frågeställningarna besvaras. 

																																																								
55 Se JNB:n, TTJ:n och trafikeringsavtalet, huruvida dessa är olika eller ingår i samma avtal går att diskutera. 
Det går även att diskutera huruvida dessa är standardavtal eller något annat, se kommande diskussioner.  
56 Se Rosengren s. 181; jfr fotnot 25 i föreliggande uppsats.  
57 Se Rosengren s. 181. 
58 Se Strömholm s. 461–462; Hellner, Hager & Persson, särskilda avtal s. 24–27. 
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2. Järnvägsmarknaden och dess reglering59 
2.1 Verksamheten 
När ett tåg avgår från en driftplats60 till en annan driftplats blir flera aktörer på olika sätt del-
aktiga i fullgörandet av transporten. Transportkunden kan ansvara för att lasta järnvägsvag-
narna som sedan hämtas av transportören, där transportören i sin tur ansvarar för att vagnarna 
kommer till avtalad driftplats på rätt tid. Vagnar och lok kan, vidare, ägas av kunden, av trans-
portören eller av externa aktörer som hyr ut fordonen till kunder eller transportörer. Trans-
portavtalen kan utformas på en mängd olika sätt utifrån kundernas behov och vilja att expo-
nera sig för olika typer av risker som kan följa av att exempelvis själv äga eller lasta vag-
narna. För att få en vagn transporterad från plats A till plats B räcker det dock inte med att 
transportören och kunden ingår ett avtal på samma sätt som när en lastbil transporterar gods 
från plats A till plats B. Vid järnvägstransporter krävs det även att transportören ingått ett av-
tal med infrastrukturförvaltaren som innebär att transportören får rätt att trafikera infrastruk-
turen mellan två avtalade driftplatser på givna tider, enligt en tidtabell.61 Möjligheten att trafi-
kera infrastrukturen på de tider som transportören ansökt om är beroende av hur andra trans-
portörer vill trafikera järnvägen; om det krävs erforderligt underhåll av infrastrukturen m.m. 
Sådant underhåll utförs då normalt av en underhållsentreprenör och precis som transportören 
har underhållsentreprenören ett kommersiellt intresse i infrastrukturen. Att järnvägsmark-
nadens aktörer delar ett ekonomiskt intresse i samma infrastruktur medför att skador på infra-
strukturen även kan medföra verkningar för andra än den som äger infrastrukturen.62 Detta in-
nebär att det är vanligt att transportörer m.fl. vilka normalt inte äger järnvägsinfrastruktur li-
der allmänförmögenhetsskada när infrastrukturen skadas. 
 
2.2 Järnvägslagen 
JVL har utformats i enlighet med flera olika EU-direktiv vilka syftar till att utveckla den fria 
rörligheten på järnvägarna inom EU.63 Bestämmelserna i JVL är offentligrättsliga då JVL 
skapar förpliktelser för transportörerna och infrastrukturförvaltarna mot det allmänna.64 JVL 
reglerar därmed inte primärt förhållandet mellan infrastrukturförvaltarna och transportörerna 
och ett brott mot JVL medför därmed inte en civilrättslig sanktion eller påföljd.65 JVL inne-
håller grundläggande bestämmelser om säkerhet, teknisk standard m.m och reglerar indirekt 

																																																								
59 Andra kapitlet är i huvudsak deskriptivt och liknande deskriptiva avsnitt återfinns i kap. 2 och 5 i Enevoldsen, 
Martin – järnvägsmarknaden ut ett skadeståndsrättsligt perspektiv. För den som vill lära sig mer om skador på 
järnvägsmarknaden ur ett offentligrättsligt perspektiv kan således även läsa undertecknads tidigare uppsats som 
istället för att behandla tredjemansskador, behandlar det allmännas skadeståndsskyldighet enligt 3 kap. 2 § SkL. 
60 Driftplats motsvarar ungefär vad som allmänt betecknas som station. 
61 Jfr prop. 2014/15:120 s. 36–37. 
62 Jfr Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09. 
63 Se prop. 2003/04:123 s. 1. 
64 Enligt 8 kap. 9 § st. 3 JVL kan Transportstyrelsen ”fastställa de administrativa, tekniska och ekonomiska vill-
kor som ska gälla för den aktuella trafiken” och Transportstyrelsen har vissa bemyndiganden att meddela före-
skrifter med grund i JVL; jfr dock 8 kap 2–3 §§ regeringsformen (1974:152) avseende möjligheten att göra in-
skränkningar och meddela föreskrifter mellan enskilda; Jfr Enevoldsen kap. 4. 
65 Se bl.a. Transportstyrelsens beslut, den 2013-07-05, TSJ 2011–1983 (s. 6). 
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”förhållanden mellan aktörer på järnvägsmarknaden” och möjligheten till tillträde på mark-
naden.66 Detta kan exemplifieras med att JVL föreskriver att infrastrukturförvaltaren ska ut-
forma trafikeringsavtalet enligt vissa krav, i syfte att främja den fria rörligheten inom EU.67 I 
6 kap. 22 § 1–2 st.  JVL föreskrivs följande: 
 

I samband med tilldelningen av tågläget ska järnvägsföretaget eller annan sökande och infrastruk-
turförvaltaren ingå de avtal av administrativ, teknisk och ekonomisk natur som behövs för att ut-
nyttja tågläget (trafikeringsavtal). Avtalsvillkoren ska vara konkurrensneutrala och icke-diskrimi-
nerande. 
 
Järnvägstrafik får inte utföras utan att ett trafikeringsavtal har träffats. (egen kursivering) 

 
Paragrafen inskränker parternas avtalsfrihet genom att infrastrukturförvaltaren inte kan skapa 
avtal som är mer gynnande för en transportör i jämförelse med infrastrukturförvaltarens avtal 
med andra transportörer, detta framgår av att avtalen ”ska vara konkurrensneutrala och icke-
diskriminerande.”68  
 
2.3 EU-rättslig reglering av järnvägsmarknaden 
Ett av de viktigaste direktiven som berör järnvägsmarknaden är det så kallade SERA-direkti-
vet dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt 
europeiskt järnvägsområde. Förkortningen SERA följer av direktivets syfte som är att skapa 
en ”Single European Railway Area”.69 Direktivet är i huvudsak införlivat i svensk rätt genom 
JVL. och direktivet utgör en del av grunden för bestämmelserna i JVL.70 Vid tveksamheter 
rörande hur JVL ska tolkas i förhållande till parternas civilrättsliga åtaganden kan viss ledning 
hämtas i SERA-direktivet, eftersom även civilrättsliga inskränkningarna följer av direktivet.71 
 
Även det s.k. TSD-drift har sitt ursprung i EU och såsom förordning gäller reglerna som 
svensk rätt från och med att respektive del av förordningen träder ikraft.72 De regler och stan-
darder som följer av TSD-drift utgör offentligrättsliga krav som bedöms av Transportstyrelsen 
när järnvägstransportörer respektive infrastrukturförvaltare ansöker om säkerhetsintyget som 
krävs för att trafikera eller förvalta järnvägsinfrastrukturen.73 Kraven i TSD-drift utgörs av 
olika typer av säkerhetskrav (standarder), exempelvis vilka krav som kan ställas på ett fordons 

																																																								
66 Avseende citatet, se prop. 2003/04:123 s 45; se även 6 kap 5 § JVL. 
67 Se prop. 2003/04:123 s. 52. 
68 Se det anslutande citatet. 
69 Se prop. 2014/15:120 s. 2 och 28. 
70 Se prop. 2014/15:120 s. 2. 
71 Jfr prop. 2014/15:120 s. 21. SERA-direktiver ger ledning om hur JVL bör tolkas även i annat avseende. 
72 Se https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Regler-for-jarnvag/sveriges-genomforandeplan-for-tsd-drift/; 
Beslut 2012/757/EU av Kommissionen den 14 november 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet 
avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om ändring av be-
slut 2007/756/EG, L345/1 
73 Se appendix 10 i TSD-drift. Här bör det kommenteras att TSD-drift inte nödvändigtvis behöver vara av offent-
ligrättslig karaktär, utan kraven skulle mycket väl kunna granskas av en oberoende granskare och få liknande 
effekter vid skador som exempelvis CE märkta produkter. 
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bromsförmåga.74 Vissa krav i TSD-drift bedöms av Transportstyrelsen vid ansökan om säker-
hetsintyg och andra krav ska föreskrivas av infrastrukturförvaltarna i järnvägnätsbeskriv-
ningen (JNB):n som blir gällande mellan parterna när trafikeringsavtalet ingås. En bestäm-
melse som är av intresse för uppsatsen utifrån infrastrukturförvaltarens skyldighet att före-
skriva om krav är art. 4.1 st. 2 i TSD-drift: 
 

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU (2) är det infrastrukturförvalta-
rens övergripande ansvar att ange alla de tillämpliga krav som måste uppfyllas av tåg som tillåts 
köra på dennes nät, med beaktande av geografiska säregenheter för enskilda linjer och de funktion-
ella och tekniska specifikationer som anges i detta kapitel. (egen kursivering) 

 
I TSD-drift förskrivs det att infrastrukturförvaltaren ska införa säkerhetsbestämmelser 
(”krav”) i det civilrättsliga avtalet som upprättas mellan parterna.75 Av det ovanstående fram-
går det att kraven som följer av TSD-drift, antingen skapar förpliktelser gentemot det all-
männa (Transportstyrelsen) eller direkt mot avtalsparterna som i detta fallet är infrastruktur-
förvaltaren och transportören. TSD-drift skapar inte uttryckligen några utomobligatoriska för-
pliktelser på järnvägsmarknaden. 
 
2.4 Järnvägstrafiklagen 
Den äldre järnvägstrafiklagen (1985:192) reglerade främst mellanhavandet mellan den statliga 
myndigheten SJ och enskilda.76 Privatiseringen av järnvägsmarknaden har medfört att nya ty-
per av rättssubjekt skapades då SJ styckats upp till bl.a. SJ (persontransporter), Green Cargo 
(godstransporter), Jernhusen (lokaler) och Trafikverket (infrastruktur).77 Den nya lagstift-
ningen syftar bl.a. till att ge ”järnvägsföretag[en] möjlighet att få [….] förseningskostnader 
ersatta av infrastrukturförvaltaren, om förseningen beror på brister i infrastrukturen”.78 Detta 
följer bl.a. av att det inte var ovanligt, innan ändringarna av JTL som trädde i kraft 1 juli 
2018, att järnvägsföretagen fick ersätta kundskador som berodde på brister i infrastrukturen.79 
COTIF som inkorporerades i och med ändringarna av JTL innehåller både offentligrättsliga 
och civilrättsliga regler om internationella transporter på järnväg. Numera gäller de flesta av 
bestämmelserna i konventionen även vid nationella transporter i Sverige. Detta är en föränd-
ring från tidigare ordning då exempelvis bihang A [cit. CIV-person] och bihang B [cit. CIM-
gods] endast varit tillämpliga på internationella transporter.80 
 
Järnvägsföretagens ersättningsskyldighet vid persontransporter återfinns i CIV-person samt 

																																																								
74 Se 4.2.2.6 i TSD drift.  
75 Avseende Transportstyrelsen bemyndigande se SOU 2015:110 s. 324; Jfr 2 kap. 1 § järnvägsförordningen 
(2004:426); Transportstyrelsen har även tillsynsansvar för delar av tågpassagerarförordningen, se art. 30. 
76 Se prop. 2017/18:62 s. 1. 
77 Se Enevoldsen s. 18, fotnot 103 som hänvisar till prop. 2003/04:123 s. 101. 
78 Se prop. 2017/18:62 s. 1; Jfr Enevoldsen s. 18, fotnot 107.  
79 Jfr prop. 2017/18:62 s. 1.  
80 Se prop. 2014/15:58 s.14, 26–27, 30 (hela stycket). 
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tågpassagerarförordningen81 och regler om godstransporter återfinns i CIM-gods.82 Infrastruk-
turförvaltarnas och järnvägsföretagens ersättningsskyldighet gentemot varandra regleras i 
CUI-förvaltare.83 Samtliga regelverk är tvingande om inte annat anges, med detta följer att av-
talsvillkor som avviker från bihangen i de flesta fall är ogiltiga. Flera av bestämmelserna i 
COTIF utgörs dock av minimistandarder som ska tolkas till transportkundens fördel, vilket 
innebär att en transportör kan åta sig mer långtgående förpliktelser än de förpliktelser som föl-
jer av COTIF. Transportören och transportkunden kan således inte avtala om avtalsvillkor 
som innebär att kunden sätts i en sämre position i jämförelse med bestämmelserna i COTIF.84 
 
Förutom de redan nämnda bihangen i COTIF bör även bihang C (CUV) nämnas, som reglerar 
ansvaret för brister i järnvägsfordon. De flesta av bestämmelserna i CUV är dock dispositiva 
och bihanget tillför inget som är relevant för att besvara frågorna i uppsatsen. CUV kommer 
således inte att diskuteras ytterligare.85 
 
2.4.1 Trafikeringsavtalet och järnvägsnätsbeskrivningen (JNB) 
En JNB innehåller nödvändiga regler, tidsfrister, kriterier och tillvägagångssätt som gäller vid 
och efter tilldelning av infrastrukturkapacitet.86 I likhet med ett avtal som hänvisar till ett stan-
dardavtal så infogas JNB:n som en del av avtalet mellan parterna.87 JNB:n har i praktiken ka-
raktär av ett standardavtal vilket bl.a. följer av bestämmelsen i 6 kap. 22 § JVL som citerats i 
kapitel 2.2, och som uttrycker att villkoren i JNB:n ska vara ”icke diskriminerande”, vilket 
innebär att ett avtal med en transportör inte får vara bättre än ett avtal med en annan transpor-
tör. Det saknas således anledning för en infrastrukturförvaltare att avvika från JNB:n då detta 
kan medföra att en transportör för ett mer gynnande avtal i jämförelse med andra transportö-
rer. 
 
JNB:n har en offentligrättslig karaktär som bl.a. kommer till uttryck i SERA-direktivets art. 3 
och dess definition av avtalsöverenskommelse, vilken refererar till ”en överenskommelse el-
ler, i tillämpliga delar, ett arrangemang inom ramen för administrativa åtgärder”.88 Avtalen 
mellan transportörerna och infrastrukturförvaltarna är därmed i vissa delar ”ett arrangemang 
inom ramen för administrativa åtgärder”, som, i Sverige huvudsakligen utformas av myndig-
heten Trafikverket.89 Ett arrangemang som skapar utformningen av ett civilrättsligt avtal är 

																																																								
81 Se Förordning (EG) 1371/2007 av Europaparlamentet och rådet den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyl-
digheter för tågresenärer, L 315/14. 
82 Se 2-6 §§ JTL; Prop. 2014/15:58 s. 19–20. 
83 Se 8–9 §§ JTL; Prop. 2014/15:58 s. 20–22. 
84 Se bl.a. art. 5 CIM-gods och art. 5 CIV-person; Prop 2017/18:62 s. 34, 82. 
85 Se art. 3, 4 (5), art. 6 (4), art. 7 (2) Direktiv 2012/34/EU av Europaparlamentets och rådet den 21 november 
2012 om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, L 343/32. 
86 Se art. 2 (e) SERA-direktivet. 
87 Se Heidbrink –Järnvägsnätsbeskrivningen s. 67–68; Jfr Heidbrink –trafikeringsavtalet s. 107. 
88 Se art. 3 (16) SERA-direktivet; I detta fallet bör dock arrangemanget vara ett avtal även enligt svensk rätt, se 
Heidbrink, Ett avtal i gränslandet, s. 141–142; Heidbrink –trafikeringsavtalet s. 102. 
89 Uppsatsen avser inte att göra en fördjupad utredning om relationen infrastrukturförvaltare – transportör och 
myndighetsutövning, se istället: Enevoldsen bl.a. s. 35–37; Heidbrink, Ett avtal i gränslandet s. 140–141. 
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inget som är vanligt, ur ett civilrättsligt perspektiv styrker detta dock tesen om att JNB:n och 
trafikeringsavtalets innehåll, kan betraktas som ett standardvillkor för branschen.90 
 
I samband med redogörelsen av trafikeringsavtalet och JNB:n bör Trafikverkets trafikbestäm-
melser för järnväg [cit. TTJ] nämnas. TTJ:n är de säkerhetsbestämmelser som gäller för alla 
transportörer som trafikerar Trafikverkets infrastruktur. TTJ:n blir gällande mellan transportö-
rerna och infrastrukturförvaltaren genom att trafikeringsavtalet tecknas.91 Precis som JNB:n är 
TTJ:n därmed närmast ett civilrättsligt standardavtal som infogas i avtalet mellan parterna när 
trafikeringsavtalet tecknas.92 Flera av bestämmelserna i TTJ:n finner motsvarighet i TSD-drift 
vilket medför att ledning avseende tillämpningen av TTJ:n kan hämtas i TSD-drift.93 
 
2.4.2 Kvalitetsavgifter 
I 6 kap. 22 a § JVL finns en regel som innebär att trafikeringsavtalet ska innehålla villkor om 
kvalitetsavgifter, vilket innebär att den part som ”orsakar avvikelser från tågplanen” vid nytt-
jandet av järnvägsinfrastrukturen (avtalsbrott) ska betala en fastställd kvalitetsavgift (vite) till 
motparten.94 I förhållandet till COTIF gäller att när ersättning utbetalas till följd av skyldig-
heter enligt COTIF reduceras ersättningen med det belopp som redan ersatts genom kvalitets-
avgifter, se 10 § JTL. Detta beror på att den som lider skada inte ska erhålla ersättning som 
överstiger kostnaderna som följer av skadan.  

 

2.4.3 Avtalsöverenskommelse 
En avtalsöverenskommelse i svensk rätt är när två parter kommer överens om hur avtalet ska 
utformas. En tolkning av SERA-direktivet visar dock att en avtalsöverenskommelse i direkti-
vets mening, har en annan definition. I art. 35 i SERA-direktivet föreskrivs att ”infrastruktur-
förvaltaren [ska] komma överens med sökanden ” om hur kvalitetsavgifterna ska ersättas 
m.m.95 Vad komma överens innebär, bör läsas mot definitionen av avtalsöverenskommelser i 
SERA-direktivets art. 3 som föreskriver att en avtalsöverenskommelse är ”en överenskom-
melse eller, i tillämpliga delar, ett arrangemang inom ramen för administrativa åtgärder.”96 
Art. 3 bör läsas mot art. 35 i SERA-direktivet vilket antyder att SERA-direktivet gör skillnad 
på vad som är ett arrangemang och vad som är en överenskommelse, eftersom det krävs en 
överenskommelse enligt art. 35 och inte en avtalsöverenskommelse, vilket bl.a. borde utesluta 
att art. 35 föreskriver om ett arrangemang eftersom även arrangemang faller inom definit-
ionen av avtalsöverenskommelse.97  
 
Det bör nämnas att det även i COTIF:s lagtext återfinns bestämmelser som i vissa fall tar sikte 
på överenskommelse och i andra fall föreskrivs det om avtal, men det saknas en definition av 

																																																								
90 Se Heidbrink (2015) s. 578; Heidbrink –trafikeringsavtalet s. 114; Ur ett offentligrättsligt perspektiv kan detta 
ligga på gränsen till myndighetsutövning, se Enevoldsen s. 28–34. 
91 Se 6 kap. 22 § st. 2 JVL. 
92 Se SOU 2015:110 s. 352–353, avseende ”överenskommelse inom branschen”. 
93 Se exempelvis 4.2.2.6.1 TSD-drift i jämförelse med kapitel 1.1 modul 11 (broms), TDOK 2015:0309. 
94 Se prop. 2010/11:25 s. 48 (kommentar till 6 kap 22 a § JVL). 
95 Se art. 35 i SERA-direktivet som ska läsas mot nämnd bilaga. 
96 Se art. 3 (16) SERA-direktivet. 
97 Jfr Heidbrink –Järnvägsnätsbeskrivningen s. 82, se även fotnot 77 i artikeln. 
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avtal i likhet med den som finns i SERA-direktivet. Men det finns viss koppling mellan CO-
TIF och EU. Det finns bl.a. bestämmelser i COTIF som föreskriver att COTIF inte påverkar 
vissa skyldigheter som följer av europeiska unionen.98 Här skulle man således mot bakgrund 
av SERA-direktivet kunna argumentera för att ett ensidigt nedtecknat avtalsvillkor med andra 
ord ett arrangemang inte är en överenskommelse enligt COTIF och ett arrangemang skulle så-
ledes kunna bli ogiltigt mellan parterna.99 Detta har betydelse eftersom de avtalsvillkor som 
blir bindande mellan transportören och infrastrukturförvaltaren inte alltid utformas genom 
samförstånd utan snarare genom ett arrangemang.100 
 
2.4.4 Tågläget 
Avtal om tåglägen sluts mellan en infrastrukturförvaltare och ett järnvägsföretag. Avtalsför-
hållandet har av Jakob Heidbrink beskrivits som ett tåglägesavtal.101 Ett tågläge är en upplå-
telse av infrastruktur, eller snarare en rätt att nyttja delar av infrastrukturens kapacitet,102 och 
har i ett förarbete definierats som ”ett tågs planerade förflyttning på infrastrukturen i tiden och 
rummet”.103 Detta leder till att flera tåg enligt en tågplan (planerad användning) trafikerar 
olika delar av samma infrastruktur.104 Tågläget tillhandahålls genom att infrastrukturförvalta-
ren och transportören ingår ett trafikeringsavtal om villkoren för nyttjandet av infrastrukturen, 
där JNB blir en del av avtalet mellan parterna. Transportörens nyttjanderätt till ett specifikt 
tågläge uppstår när transportören sökt om ett tågläge och blivit tilldelad tågläget.105 
 
2.4.4.1 Nyttjanderätt 
I rättspraxis, doktrin, men även i andra sammanhang är det inte ovanligt att det argumenteras 
för att tredje män bör inneha en nyttjanderätt i den skadade egendomen för att kunna erhålla 
ersättning för tredjemansskada.106 Ett tågläge är en upplåtelse av fast egendom, men det är 
inte en självklarhet att alla typer av avtal om nyttjande av järnvägsinfrastruktur har en direkt 
motsvarighet till någon av de nyttjanderätter som regleras i JB. Detta finner stöd i att lagstifta-
ren i förarbetet till den nya järnvägstrafiklagen uttalat att upplåtelser av järnvägsinfrastruktur 
inte är ”sådana upplåtelser av nyttjanderätt som avses i t.ex. 7 kap. Jordabalken.”107 En jämfö-
relse med bestämmelserna i JB ger dock vid handen att olika upplåtelser av nyttjanderätter av 
fast egendom kan vara av olika karaktär och därför bör förarbetsuttalandet inte anses vägle-
dande på alla typer av nyttjanden av järnvägsinfrastruktur.108 En nyttjanderätt till en perrong 

																																																								
98 Se främst art. 5bis CUI-förvaltare. 
99 Jfr Heidbrink –Järnvägsnätsbeskrivningen s. 59 där Heidbrink bl.a. diskuterar generellt vad som anses vara en 
överenskommelse. 
100 Jfr Enevoldsen, s. 23–24 som i fotnot 148 bl.a. hänvisar till prop. 2003/04:123 s. 119. 
101 Se Heidbrink SvJT 2018 s. 695 (s. 696), se särskilt fotnot 4 i artikeln. 
102 Jfr prop. 2003/04:123 s. 9. 
103 Se prop. 2003/04:123 s. 110; Jfr I SERA-direktivet art. 3 (27) definieras ett tågläge som ”den infrastrukturka-
pacitet som behövs för att framföra ett visst tåg från en plats till en annan under en viss period”; Rent språkligt 
skiljer sig definitionen åt mellan direktiven och förarbetena. 
104 Samma delar av en sträcka mellan exempelvis Hallsberg och Borlänge; Jfr Heidbrink (2015), s. 553. 
105 Se 6 kap. 22 § JVL; Jfr Heidbrink SvJT 2018 s. 695 (s. 696); Jfr Heidbrink (2015), s. 565–566 och 573; Heid-
brink –Järnvägsnätsbeskrivningen s. 64. 
106 Se bl.a. NJA 2009 s. 16; Trepartsrelationer s. 186–187; andra sammanhang är bl.a. förarbeten. 
107 Se prop. 2017/18:62 s. 85.  
108 Jfr Strömholm s. 367, 370. 
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innebär exempelvis att transportören delar rätten att vistas på perrongen med andra enskilda, 
detta i likhet med att transportörens personal beträder en bangård, där rätten att beträda ban-
gården delas med den personal som tillhör andra godstransportörer. Att en del av en fastighet 
delas på det sättet som en perrong delas saknar motsvarighet i 7–12 kap. JB.109 Nyttjande av 
ett specifikt spår för uppställning innebär å andra sidan en exklusiv nyttjanderätt för transpor-
tören för det specifika spåret. Vid en exklusiv rätt att nyttja ett spår skulle exempelvis bestäm-
melserna om arrende (8–11 kap. JB) ligga nära till hands att tillämpa, eftersom ett nyttjande 
av fast egendom enligt 8–11 kap. JB bör vara exklusivt och varaktigt för att arrende ska före-
ligga.110 Det bör således vara nyttjanderättens karaktär och reglerna i JB som avgör om be-
stämmelserna i JB är tillämpliga och inte förarbetsuttalanden till annan lagstiftning.111 
 
En nyttjanderätt som saknar en direkt motsvarighet till de nyttjanderätter som återfinns i JB är 
tågläget. Utan tåglägen kan transportörerna inte leverera varor på järnvägen, vilket kan leda 
till stora ekonomiska konsekvenser både för transportörerna och kunderna; ett tåg med 
stålämnen kan exempelvis inte lastas om när tåget blir stående långt ifrån annan infrastruk-
tur.112 Samtidigt är ett tågläge varken varaktigt eller exklusivt och utgör därmed inte en nytt-
janderätt som är reglerad i JB. Nyttjanderätten av ett tågläge verkar därmed, till skillnad från 
nyttjandet av ett specifikt spår, finna stöd i förarbetsuttalandet som berörde tillämpligheten av 
7 kap. JB. Uttalandet tog sikte på att JB:s regler om nyttjanderätter inte skulle fylla ut avtalen 
vid nyttjanden av järnvägsinfrastruktur, men uttalandet borde, med bakgrund av det nyss 
förda resonemanget endast efterföljas vid nyttjandet av tåglägen.113 
 
Även om det finns visst stöd för att 7 kap. JB inte ska tillämpas på tåglägen, återfinns den 
nyttjanderätt som närmast liknar tågläget i 7 kap. 3 § JB som reglerar partiella nyttjanderätter. 
Till skillnad från de andra nyttjanderätterna i JB är partiella nyttjanderätter inte exklusiva,114 

något som kan sägas även om ett tågläge. Ett tåglägesavtal skiljer sig dock från en partiell 
nyttjanderätt genom att ett tågläge i snäv bemärkelse inte är av bestående karaktär, eftersom 
nyttjandet av infrastrukturen sker enligt en tidtabell. Det går dock att argumentera för att ett 
planerat tågläge kan vara bestående i vid bemärkelse. Ett tåglägesavtal tecknas för en längre 
period, under vilken samma tågläge kan återkomma varje dag under samma tider.115 En sådan 
återkommande rättighet torde vara mer bestående än en rättighet som nyttjas en gång eller är 
mer sporadiskt återkommande. 
 

																																																								
109 Det närmaste är partiell nyttjanderätt i 7 kap. 3 § JB. 
110 Jfr 5.3.1.4 JNB; Upplåtelse av viss egendom för bestämd tid uppfyller kravet i 8 kap JB. För att utgöra ett lä-
genhetsarrende och upplåtelse av ex. ett rangertorn kan utgöra ett anläggningsarrende; Avseende olika typer av 
arrende bör Svea Hovrätt mål, datum 2003-11-19, nr. B 1124–02 nämnas där en taxichaufför dömdes för egen-
mäktigt förfarande när chauffören ställde bilen på ett annat taxibolags arrenderade yta. En transportör som upp-
såtligt tar i anspråk en annans nyttjanderätt kan således göra sig skyldig till egenmäktigt förfarande; Jfr även 
NJA 1984 s. 315 om självtäkt, exempelvis om nyttjanderättsinnehavaren flyttar på vagnar utan tillåtelse. 
111 Om förarbetsuttalandet skulle gälla alla nyttjanden av järnvägen borde lagstiftaren uttryckligen skrivit in detta 
som ett undantag från JB i likhet med bestämmelserna om gravrätt, bostadsrätt m.fl. 
112 Jfr Enevoldsen s. 33.  
113 Möjligen exklusiv i vid bemärkelse. 
114 Se Jensen kommentar till 7 kap. 3 § JB. 
115 Jfr 6 kap. 19 § st. 1 JVL; Jfr 6 kap. 11 § JVL. 
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2.4.5 Ersättningsansvaret för järnvägen116 gentemot utomstående 
Huvudregeln enligt 17 § JTL är att ansvaret är strikt för infrastrukturförvaltarna vid skador 
mot utomstående när skadan är en följd av järnvägsdriften. Ett strikt ansvar innebär att ersätt-
ningsskyldighet kan inträda även när infrastrukturförvaltarna inte vållat skadan. En infrastruk-
turförvaltare är dock inte ansvarig när ansvarsbestämmelserna i COTIF kan tillämpas. Ansva-
ret i 17 § JTL är således subsidiärt till bestämmelserna i COTIF, men inte till SkL som är sub-
sidiär till både JTL och COTIF enligt 1 kap. 1 § SkL.117 Denna utformning medför exempel-
vis att när ett tåg spårar ur och skadar enskild egendom är infrastrukturförvaltaren ansvarig för 
skadorna gentemot den enskilda fastighetsägaren enligt 17 § JTL eftersom infrastrukturförval-
taren är ansvarig för skador gentemot utomstående när skadorna följer av järnvägsdriften. Om 
transportören orsakat urspårningen kan den infrastrukturförvaltare som ersatt skadan i sin tur 
begära ersättning av transportören enligt art. 9 CUI-förvaltare, vilket innebär att den enskildes 
anspråk kanaliseras genom förvaltaren och stannar på den part som orsakat skadan.118 Även 
när transportörens kunder skadas fungerar reglerna på motsvarande sätt då art. 8 CUI-förval-
tare föreskriver att transportören kan begära ersättning av infrastrukturförvaltaren för kund-
skador om dessa beror på brister i infrastrukturen. Även i ett sådant fall kanaliseras alltså ska-
dan till den part som orsakat den. 
 
2.5 Sammanfattning andra kapitlet 
I förevarande kapitlet har järnvägsmarknaden, några av de typer av nyttjanderätter som före-
kommer på marknaden, samt järnvägsmarknadens aktörer och deras ersättningsansvar för ska-
dor som uppstår vid järnvägsdrift beskrivits. Det har vidare framgått att det kontraktuella er-
sättningsansvaret påverkas av bl.a. COTIF, JVL och av olika EU-rättsliga regler. Denna 
blandning av regelverk kommer löpande att kommenteras och analyseras i det följande. En 
stor del av andra kapitlet har ägnats åt att diskutera de nyttjanderätter av järnvägsinfrastruktur 
som återfinns på järnvägsmarknaden. Det framgår av kapitlet att det finns olika typer av nytt-
janderätter och att vissa passar väl in på de nyttjanderätter som regleras i 7–10 kap. JB. Om en 
nyttjanderätt faller inom JB:s tillämpningsområde gäller således inte uteslutande avtalsvillko-
ren mellan parterna och COTIF. Avtalet fylls då ut, utöver COTIF, med reglerarna i 7–12 kap. 
JB eftersom det är nyttjanderättens karaktär som avgör vad det är för typ av nyttjanderätt.119 
Detta kan få konsekvensen att vissa bestämmelser i avtalet mellan en transportör och infra-
strukturförvaltaren inte gäller och att det istället blir bestämmelserna om exempelvis anlägg-
ningsarrende som ska tillämpas, eftersom reglerna om arrende är tvingande om det inte anges 
annat i JB eller annan lagstiftning, se 8 kap 2 § st. 1 JB.120 
 

																																																								
116 Järnvägen var i den äldre järnvägstrafiklagen (1985:192) både infrastrukturförvaltaren och transportören. 
Detta var en logisk konstruktion innan privatiseringen av SJ eftersom både infrastrukturförvaltaren och transpor-
tören var ”järnvägen”; Jfr prop. 2014/15:58 s. 17. 
117 Se Prop. 2017/18:62 s. 93. 
118 Först kanaliseras anspråket enligt 17 § JTL till infrastrukturförvaltaren, om avtalspart orsakat skadan kanali-
seras sedan anspråket från infrastrukturförvalaren enligt art. 9 CUI-förvaltare; Prop. 2017/18:62 s. 94. 
119 Jfr prop. 1970:20 s. 355 del A där det diskuteras att det är karaktären av arrendet som avgör om det exempel-
vis är ett gårdsarrende eller ett jordbruksarrende. 
120 I detta fallet är COTIF nyare lagstiftning och därmed blir 8–10 kap. JB subsidiär till COTIF. Avseende nytt-
janderätter i 7 kap. är dessa uttryckligen subsidiära till COTIF genom 7 kap. 1 § st. 3 JB. 
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3. Skadestånd 
3.1 Allmänt 
Den underliggande lagstiftningen på skadeståndsrättens område är SkL, som enligt 1 kap. 1 § 
SkL är subsidiär till avtal och speciallagstiftning.121 SkL har bl.a. en reparativ funktion som 
innebär att lagstiftningen syftar till att skadevållaren ska försätta den skadelidande i samma 
ekonomiska situation som om skadan aldrig inträffat. Lagstiftningen har även en preventiv 
funktion vilket innebär att den sanktion som följer av ett skadestånd skapar incitament för po-
tentiella skadevållare att vidta åtgärder och anpassa sitt beteende så att de undviker att orsaka 
andra skada.122 De typer av skador som medför rätt till ersättning vid utomobligatoriskt an-
språk följer bl.a. av 2 kap. SkL.123 Av skadorna som regleras i 2 kap. SkL kommer ren förmö-
genhetsskada och sakskada att behandlas inom uppsatsens ram. Förutom de nämnda skadety-
perna kommer även tredjemansskada att behandlas i uppsatsen. Ren förmögenhetsskada och 
tredjemansskada är allmänna förmögenhetsskador och den krets som kan lida allmän förmö-
genhetsskada har berörts i förarbetet till SkL med: 
 

Problemet har två aspekter. Det ena rör sig om rätt för den som endast ”indirekt” eller ”medelbart” 
har lidit en ekonomisk förlust som följd av att annan person har direkt tillfogats en person eller 
sakskada eller en ren förmögenhetsskada att få skadestånd.124 
 

I förarbetet kallas den första beskrivna aspekten för tredjemansskada dvs. när en person lider 
ekonomisk skada, vilken är en följd av att någon annan orsakats skada som är ersättningsgiltig 
enligt 2 kap. 1 § SkL. Även den andra aspekten som nämns i citatet bör citeras från förarbetet. 
”Den andra sidan av avser spörsmålet vilka ekonomiska intressen som åtnjuter skydd av de 
handlingsnomer som culpa regeln vilar på.”125 Här berörs normskyddsläran som kommer dis-
kuteras senare i uppsatsen. 
 
Alla typer av allmänna förmögenhetsskador är inte tredjemansskador eller rena förmögenhets-
skador. Även den som äger saken vid en sakskada, lider allmän förmögenhetsskada om sak-
skadan medför ekonomisk följdskada. Sådan skada följer när sakskadan exempelvis medför 
stillestånd i sakägarens verksamhet. Sådana följdskador som drabbar sakens ägare ska normalt 
ersättas av den som vållat skadan.126 Av begreppet sakskada framgår det rent språkligt, att en 
sakskada är en skada på en sak, se 2 kap. 1 § SkL. Gränsdragningen av vad som utgör en 
skada på en sak, har bl.a. diskuterats i NJA 1996 s. 68 där produkt (A) var bristfällig. Produkt 
A skulle sammanfogas med produkt (B) för att skapa produkt (C) och en fråga som HD tog 
ställning till var om den nedsatta funktionen som uppstod i produkt C var en sakskada ef-

																																																								
121 Se 1 kap. 1 § SkL; Hellner & Radetzki s. 26–27. 
122 Avseende st. 1–3 i avsnitt 3.1, se Hellner & Radetzki s. 36; Hellner, Hager & Persson, Kontraktsrätt s. 200. 
123 Se 1 kap 2 §, 2 kap. 1–2 §§ SkL; Hellner & Radetzki s. 36–38, 61.  
124 Se Prop. 1972:5 s. 158–159.  
125 Se Prop. 1972:5 s. 159.  
126 Se Prop. 1972:5 s. 21–22, 221. På s. 221 uttalas det att ”den allmänna culparegeln generellt [är] tillämplig 
bara i fråga om person eller sakskada och sådan allmän förmögenhetsskada som utgör s.k. följdskada i förhål-
lande till en person eller sakskada”. 
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tersom bristen i C var en följd av bristen i produkt A. HD uttalade att den vedertagna definit-
ionen av sakskada var ”direkt tillfogad skada på fysiska föremål”127 men HD uttalade även att 
den nämnda definitionen av sakskada blivit kritiserad. HD ansåg i rättsfallet att ”[v]id bedöm-
ningen [av vad som är en sakskada] bör hänsyn också kunna tas till att den ifrågavarande 
egendomen försämrats genom att dess funktion förlorats eller blivit nedsatt i icke obetydlig 
grad”.128 Detta leder till att även om bedömningen av huruvida det är en sakskada, i vissa fall 
framstår som en tämligen enkel bedömning kan det andra gånger uppstå gränsdragningspro-
blem. Ett exempel är att ett lok och ett spår är en del av en järnvägsanläggning - är då en brist 
i spåret att anse som en brist i en sammanfogad produkt? Troligtvis inte, men bedömningen i 
detta fallet är dock inte helt klar. 

 
Enligt 2 kap. 2 § SkL ska ”[d]en som vållar ren förmögenhetsskada genom brott […] ersätta 
skadan” och i förarbetet till SkL beskrivs ren förmögenhetsskada som en ”direkt tillfogad all-
män förmögenhetsskada”.129 Ett av kraven för att ren förmögenhetsskada ska vara ersättnings-
pliktig framgår av 2 kap 2 § SkL och dess ordalydelse, om att skadan ska vara en följd av en 
brottslig handling. Av senare rättspraxis framgår det att HD dömt ut ersättning för ren förmö-
genhetsskada även då handlingen inte varit brottslig.130 Ytterligare krav som inte framgår av 
paragrafen är att den handling som vanligtvis är brottsliga ska vara riktad mot den som lidit 
skadan och att den norm som överträtts ska syfta till att skydda det som skadats.131 Den så 
kallade normskyddsläran innebär att skadeståndsskyldighet endast föreligger när normen som 
överträtts syftar till att skydda den som lidit skadan exempelvis en markägare, normen ska så-
ledes inte syfta till att skydda ett till övervägande del allmänt intresse såsom naturen.132 
 
3.2 Skadestånd i avtalsförhållanden 
När två eller fler parter ingår avtal med varandra föreligger ett avtalsförhållande mellan par-
terna, vilket innebär att parterna förpliktas att utföra prestationer gentemot varandra.133 Det är 
vanligt att ett avtal formaliseras genom att parterna skriver ner vad parterna kommit överens 
om, men ett avtal behöver normalt inte vara skriftligt.134 Det finns vissa undantagsfall från att 
avtalet ska vara skriftligt vilket då innebär att ett formlöst avtal inte är bindande, se bl.a. form-
kraven i JB:s regler vid köp av fast egendom.135 Om det föreligger ett avtalsförhållande mel-
lan två eller flera parter bedöms avtalets verkningar först enligt tillämplig, tvingande lagstift-
ning, men saknas sådan gäller avtalsvillkoren som upprättats mellan parterna. Det är dock inte 
säkert att parterna kommit överens om hur avtalsförhållandet ska bedömas i alla delar och i 
den mån så är fallet medför avtalet rättsverkningar i enlighet med vad som följer av dispositiv 

																																																								
127 Se NJA 1996 s. 68 (s. 71); se även s. 71–72 ”I försäkringsbolagens praxis har sakskada kommit att betyda 
fysisk försämring av egendom”. 
128 Se NJA 1996 s. 68 (s. 72–73).  
129 Se prop. 1972:5 s. 2, 21; jfr Hellner & Radetzki s. 61.  
130 Jfr Schultz s. 826; Framgår av bl.a. NJA 2005 s. 608. 
131 Se Hellner & Radetzki s. 341; Svensson s. 8. 
132 Se ansvarsproblem s. 180; Jfr Elveljung s. 341; Avseende oaktsamhet så medför ett oaktsamt beteende nöd-
vändigtvis inte oaktsamhet enligt någon bestämmelse i SkL, se Heidbrink (2007) s. 675; Jfr prop. 1972:5 s. 258. 
133 Jfr Hellner, Hager & Persson, Särskilda avtal s. 21, 28. 
134 Se Hellner, Hager & Persson, Kontraktsrätt s. 29. 
135 Se 4:1 JB. 
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lagstiftning, rättspraxis, branschpraxis eller av allmänna rättsprinciper.136 De nämnda reglerna 
ska tillämpas för att fylla ut avtalet mellan parterna se bl.a. 3 § Köplagen (1990:931). Detta 
innebär även att en part i ett avtalsförhållande kan bli ersättningsskyldig för ren förmögen-
hetsskada enligt 2 kap 2 § SkL om inget annat avtalats om eller annars anges enligt 1 kap 1 § 
SkL. I de fall som det finns ett avtalsförhållande mellan parterna krävs det normalt inte att 
skadan vållats av en brottslig handling.137 
 
3.3 Tredjemansavtal 
Förenklat innebär ett tredjemansavtal att två parter ingår ett avtal för tredje mans räkning som 
medför förpliktelser eller förmåner för tredje man138 I ett tredjemansavtal saknas samtycke 
från tredje man om att någon annan ska ingå avtalet för tredje mans räkning. Eftersom det 
saknas samtycke blir avtalet ogiltigt om tredje man inte samtycker till de förpliktelser som 
följer av avtalet, accepterar tredje man förpliktelserna föreligger det inget tredjemansavtal ef-
tersom tredje man är part i avtalet.139 Att ett avtal som medför förpliktelser för tredje man inte 
kan göras gällande mot tredje man innebär inte att ett gynnande tredjemansavtal nödvändigt-
vis är ogiltigt. Det finns flera typer av tredjemansavtal som är gynnande för tredje man och ett 
sådant avtal är trafikförsäkringsavtalet som tecknas mellan försäkringstagaren och försäk-
ringsbolaget. När tredje man skadas av den försäkrades bil erhåller tredje man ersättning från 
försäkringsbolaget som då är tredje man till den som lidit skadan.140 För att ett sådant gyn-
nande avtal ska vara ett tredjemansavtal måste det finnas möjlighet för tredje man att själv-
ständigt göra anspråk på att avtalet mellan försäkringstagaren och försäkringsgivaren upp-
fylls.141 Det kan även nämnas att det finns vissa avtal som ligger på gränsen att vara missgyn-
nande tredjemansavtal som inte tillåts.142 Ett exempel på ett avtalsförhållande som inte är ett 
tredjemansavtal men som har vissa likheter med ett missgynnande tredjemansavtal är:  
 
Avtal 1 
A och B kommer överens om att parterna ska betala vite vid bristande prestationer.  
 
Avtal 2 
B anställer i sin tur C som kontraktsmedhjälpare och C brister i sina prestationer  
 
Ersättningsanspråk med grund i avtal 1 
C:s bristande prestation medför att B får betala vite till A. 
 
Ersättningsanspråk med grund i avtal 2 
C blir i sin tur ersättningsskyldig gentemot B enligt avtalsvillkoren mellan B och C som i 
detta hypotetiska fall medför att C ska betala B för de kostnader som C orsakat B 

																																																								
136 Jfr Hellner, Hager & Persson, Kontraktsrätt 203–205, 212–213. 
137 Se Hellner & Radetzki s. 66.  
138 Se NJA 2013 s. 491 (s. 499 p. 13–14.) 
139 Jfr fullmaktssituationen vid en § 18 fullmakt.  
140 Se Bengtsson (2015), s. 82–83. 
141 Se NJA 2013 s. 491 (s. 499 p. 13–14.); Avseende försäkringstagarens rätt se bl.a. 4 kap. 9 § och 7 kap 1 § för-
säkringsansvarslagen (2005:104).  
142 Det följande exemplet liknar omständigheterna i NJA 2010 s. 629. 
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Avtalsvillkoret i avtal 1 får ekonomiska verkningar för C i avtal 2. 
I detta fallet blir vitet mellan A och B även normerande för C eftersom C ska ersätta B för de 
skador som drabbat B till följd av C:s bristande prestation. Detta är som sagt inte ett otillåtet 
avtalsvillkor även om villkoret mellan A och B är normerande för C (tredje man). 
 
3.4 Adekvat kausalitet  
Att en skada är adekvat innebär att skadan inte ska inträffat av en slump, skadan ska alltså 
vara förutsägbar. Det ska även föreligga kausalitet till skadan, vilket innebär att det är skade-
vållarens handlande som ska leda till skadan och inte en annan orsak, det ska alltså finnas ett 
samband mellan handlandet och olyckan. Adekvat kausalitet kan exemplifieras med ett tåg 
som spårat ur, när det samtidigt konstateras att det fanns säkerhetsrelaterade fel i infrastruk-
turen. Om säkerhetsfelet inte var orsaken till urspårningen saknas kausalitet mellan felet på 
infrastrukturen och urspårningen. Hade säkerhetsfelet däremot varit orsaken till urspårningen 
hade det funnits kausalitet mellan skadan och säkerhetsfelet. I det nyss nämnda fallet torde 
skadan vara adekvat om infrastrukturförvaltaren visste om säkerhetsfelet innan olyckan inträf-
fade, däremot är skadan nödvändigtvis inte adekvat om infrastrukturförvaltaren gjort allt den 
ska för att förebygga felet som ändå uppkom på infrastrukturen.143 I sammanhanget bör det 
nämnas att infrastrukturförvaltarens ansvar inte primärt följer av SkL utan följer av JTL där 
ansvaret är delvis strikt. 
 
3.5 Förmögenhetsskada i avsaknad av lagstöd  
Överträdelser av normer kan beroende på vilken norm som överträtts leda till olika följder och 
detta kan exemplifieras med den skillnad som återfinns mellan ansvarsgrunderna i 2 kap. 1 § 
och 2 kap. 2 § SkL. Enligt 2 kap. 2 § SkL krävs det att handlingen är brottslig medan det en-
ligt 2 kap. 1 § SkL räcker med vårdslöshet för att skadevållaren ska bli ersättningsskyldig. HD 
har, som tidigare nämnts, tolkat regelns ansvarsgrund ”brott”, vidare än vad ordalydelsen av 
”brott” medger.144 Regelns tillämpnings område ur ett striktare rättspositivistiskt synsätt beror 
inte på rättspraxis, utan rättspraxis utgör endast ett uttalande för hur regeln bör tolkas enligt 
gällande rätt. HD finner bl.a. stöd för sin bedömning av ansvaret i förarbetet till SkL: 
 

Den nya lagstiftningen är inte avsedd att vare sig medför någon ändring i gällande rätt eller utgöra 
hinder för en rättsutveckling genom praxis i riktning mot ett vidgat ansvar för ren förmögenhets-
skada.145 (egen kursivering) 

 
I NJA 1996 s. 700 behandlas ersättningsskyldighet vid ren förmögenhetsskada där en norm 
överträtts som inte var av straffrättslig karaktär. En konkursförvaltare hade genom en förvalt-
ningsåtgärd i en konkurs sålt egendom som inte skulle ingå i konkursboet.146 Domstolen valde 

																																																								
143 Jfr Hellner & Radetzki s. 192–195 (hela stycket). Avseende exemplet med tåget, se NJA 2014 s. 425. 
144 Ett strikt rättspositivistiskt perspektiv medför att befintliga bestämmelser tillämpas dvs. några nya regler 
skapas ej; Avseende innehållet i meningen, se kapitel 3.1. och bl.a. NJA 2005 s. 608; jfr NJA 2015 s. 899 (s. 
914–915). 
145 Se prop. 1972:5 s. 568. 
146 Se NJA 1996 s. 700 (s. 701). 
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att tillämpa 2 kap. 2 § SkL som reglerade ersättning för ren förmögenhetsskada med moti-
veringen: 
 

Utöver bestämmelser om skadeståndsskyldighet i ett antal lagar på de b la de immaterial- och kon-
kurrensrättsliga områdena finns också i rättspraxis en utveckling mot ett vidgat ansvar för ren för-
mögenhetsskada som orsakats av oaktsamhet.147 

 
Domstolen fann att 2 kap 2 § SkL och dess tillämpningsområde, förutom brottsliga handlingar 
även kunde innefatta andra klandervärda handlingar. För att skadevållaren ska bli skade-
ståndsskyldig måste även normen som överträtts syfta till att skydda den som lidit ekonomisk 
skada och i detta fall ansåg domstolen att normen avsåg att skydda den som skadats.148 
 
Ett annat rättsfall i vilket ersättning för ren förmögenhetsskada medgavs utan att någon brotts-
lig handling förelåg var NJA 2005 s. 608, där domstolen uttalade att ett handlande som var 
”kvalificerat otillbörligt” kunde medföra skadeståndsskyldighet enligt 2 kap. 2 § SkL.149 Även 
i detta rättsfallet är skadeståndsgrunden 2 kap. 2 § SkL och ansvarsgrunden brottslig handling. 
Den norm som överträds ska således vara av brottslig karaktär. I NJA 2005 s. 608 jämställdes 
brottslig handling med vad som är ”kvalificerat otillbörligt”. I rättsfallet hade skadevållaren 
tillsammans med skadelidandes medkontrahent medvetet förlett den som led skadan.150 Ett 
exempel på den hypotetiska normen som överträtts i NJA 2005 s. 608 skulle kunna vara: 
 
Det är kvalificerat otillbörligt att avsiktligt medverka till att förleda tredje man.  
 
Även I 2005 års fall bedömer således HD att ansvarsgrunden i 2 kap 2 § SkL även innefattar 
handlanden som är ”kvalificerat otillbörlig[a]”.151 NJA 2005 s. 608 har även vissa likheter 
med NJA 1987 s. 692 där en fastighetsmäklare bedömdes ersättningsansvarig för skada som 
drabbat tredje man pga. ett felaktigt värderingsintyg som mäklaren utfärdat.152 I NJA 1987 s. 
692 uttalade domstolen att ”[ö]vervägande skäl talar för att den som med fog satt sin tillit till 
ett värderingsintyg inte skall bära följderna av en skada som ytterst beror på att intygsgivaren 
förfarit vårdslös”.153 Ansvarsgrunden i SkL innefattar således även ”oaktsamt intygande”154 
som tredje man kommer att förlita sig på och normen skulle då kunna vara: 
 
Den som utfärdar ett felaktigt värderingsintyg av vårdslöshet gör sig skyldig till oaktsamt in-
tygande. 
 
Även om handlandet inte var brottsligt var ett oaktsamt intygande utifrån HD:s bedömning 
tillräckligt klandervärt för att göra mäklaren skadeståndsskyldig enligt 2 kap 2 § SkL.155 
																																																								
147 Se NJA 1996 s. 700 (s. 711). 
148 Se NJA 1996 s. 700 (s. 711). 
149 Se NJA 2005 s. 608 (s. 641). 
150 Se NJA 2005 s. 608 (s. 640–641). 
151 Se NJA 2005 s. 608 (s. 641). 
152 Se NJA 1987 s. 692 (s. 703). 
153 Se NJA 1987 s. 692 (s. 703). 
154 Se NJA 1987 s. 692 (s. 703).  
155 Se NJA 1987 s. 692 (s. 702–703). 
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3.5.1 Normskyddsläran och ren förmögenhetsskada 
Skadeståndsansvaret som följer av att en norm åsidosatts framgår underförstått av ansvars-
grunderna i 2 kap 1–2 §§ SkL ”uppsåtligen eller av vårdslöshet” samt ”brott” De nämnda an-
svarsgrunderna medför att skadevållaren blir ansvarig för beteenden som inte är accepterade 
av samhället. Om beteendet varit accepterat hade det inte varit vårdslöst eller brottsligt.156 
Detta innebär att det saknar betydelse om normen som medför att en handling är brottslig eller 
vårdslös är lagstiftad, utgörs av sedvana eller om den exempelvis är en allmän rättsprincip - 
det avgörande är att det är ett handlande som inte accepteras av samhället och att skadevålla-
ren borde insett detta, med andra ord ett oacceptabelt risktagande som i sin tur uppfyller kra-
vet på vårdslöst eller brottsligt enligt ansvarsgrunderna. 157 I detta fall är det således sedvana 
m.m. som används som tolkningshjälpmedel för att bedöma innehållet i begreppet vårdslöshet 
som återfinns i 2 kap. 1 § SkL. Det kan verka underligt att prata om att en norm som överträds 
inte behöver vara lagstiftad för att medföra att handlingen är brottslig. Egentligen är detta 
dock inget märkvärdigt vilket kan exemplifieras med brottet vållande till kroppsskada enligt 3 
kap. 8 § brottsbalken (1962:700) och rekvisitet oaktsamhet som finns i bestämmelsen. Det är 
vanligt att argumentera för att oaktsamhet uppstår när en norm åsidosätts vilket kan exempli-
fieras.158 Om Kalle kastar en full ölburk in i en folkmassa är den hypotetiska normen som 
överträds: Det är oaktsamt att kasta fulla ölburkar in i en folkmassa eftersom någon kan 
skada sig.159  
 
En överträdelse av den nyss nämnda normen är ett handlande som är oaktsamt i brottsbalkens 
mening. Ett annat exempel där folk kan skada sig är om Kalle skjuter en fotboll mot ett fot-
bollsmål, på en fotbollsplan.160 I båda exemplen kan människor som sagt skada sig men när 
Kalle skjuter fotbollen anses Kalle till skillnad från när han kastar fulla ölburkar mot männi-
skor, inte vara oaktsam då det inte finns någon allmän norm som säger att man inte får spela 
fotboll på en fotbollsplan.  
 
I skadeståndsrättslig mening innebär dock inte alltid att en skada som beror på en normöver-
trädelse en skadeståndsskyldighet. Ett exempel är när ett skadeståndsanspråk riktas mot en 
vårdnadshavare när vårdnadshavaren låter sitt treåriga barn leka utan uppsikt med följden att 
treåringen pga. den bristande uppsikten använder stenar för att måla glada gubbar på grannar-
nas bilar. I det nämnda scenariot är treåringen av en ålder som medför att treåringen normalt 
inte blir skadeståndsskyldig, men vårdnadshavarens handlande att lämna en treåring, utan 

																																																								
156 Jfr Elveljung s. 354; I en Lexino lagkommentar till lag (1980:1102 om handelsbolag och enkla bolag ut-
trycker Stattin och Eklund att ”JustR Nordenson anförde i en skiljaktig [motivering] i NJA 1976 s. 458 att norm-
skyddsläran skulle kunna tillämpas också vid överträdelse av rättsliga normer andra än lagregler. Det skulle möj-
ligen kunna innebära att normskyddsläran också kan komma till användning i så att säga utökad riktning”, se 
kap. 2.2.1. i Stattin & Eklund. 
157 Normen blir tolkningshjälpmedel för att bedöma handlandet enligt ansvarsgrunden: jfr NJA 1976 s. 458 och 
JustR Nordenssons utveckling av sin skiljaktiga motivering (s. 465–466); jfr dock Schultz s. 827 där han diskute-
rar culpa in contrahendo som är en allmän rättsprincip som används ”där avtalsrättsliga normer inte ger något 
stöd för skadestånd”; Något annat måste konstruera en oaktsamhetsnorm. 
158 Se NJA 2013 s. 145 (s. 197 p. 13–14). 
159 Se Svea Hovrätt mål, datum 200-12-14 nr. B 7717–00. 
160 Jfr NJA 1993 s. 149 (s. 155) där gränsdragning av skador vid golfande medförde skadeståndsskyldighet. 
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uppsikt, kan vara ett handlande som inte är accepterat av samhället dvs. vårdslöst i SkL:s me-
ning.161 Här skulle vårdnadshavaren med stöd av normskyddsläran kunna invända att normen 
att lämna en treåring utan uppsikt inte avser att skydda bilägarna eller med andra ord, regeln 
att vårdnadshavaren inte ska lämna treåringar ensamma syftar i första hand till att skydda treå-
ringarna från att skadas och har därmed inte primärt syftet att skydda grannarnas bilar mot 
skador, se 6 kap. 2 § 2 st. mening 1–2 FB:162  
 

Den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnet personliga förhållanden och ska se till 
att barnet behov enligt 1 § blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare svarar även för at barnet får 
den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt 
ska bevaka att barnet får tillfredställande försörjning och utbildning. 

 
Här skulle då normskyddsläran kunna aktualiseras till förmån för skadevållaren så att vård-
nadshavaren undviker skadeståndsskyldighet. Men om vårdnadshavaren låter barnet leka en-
sam med stenar, i närheten av bilar, skulle istället 6 kap 2 § 2 st. mening 3 FB överträtts:  

 
I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att 
barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas. 

 
Även detta handlande torde uppfattas som oacceptabelt av samhället. I det senare fallet avser 
normen att skydda andra enskilda från skador till skillnad från den första normen som avser 
att skydda barnen. Det är möjligt att båda normerna överträtts i scenariot som beskrivits ovan 
men i NJA 2013 s. 145 uttalade domstolen bl.a. följande avseende 6 kap. 2 § 2 st. och dess 
tillämplighet: 

 
Uppsiktspliktens närmare innehåll beror på omständigheterna och innebär inte att vårdnadshavaren 
ständigt måste vaka över barnet. […] De åtgärder som vårdnadshavaren ska vidta är också olika 
beroende på barnets ålder och mognad och vad barnet sysselsätter sig med.163 (egen kursivering). 

 
I det senare exemplet sysselsätter sig treåringen med att leka med stenar vilket innebär att det 
bör vara klart att vårdnadshavaren får ett ansvar för skador som barnet kan orsaka andra. Som 
synes avser de citerade normerna att skydda olika intressen. Det framgår även att olika krav 
ställs för att det ska föreligga en överträdelse av respektive norm, vilket visar att det är nor-
mens karaktär och syfte som avgör vilket skyddsintresse normen har. I exemplet där vård-
nadshavaren låter barnet leka med stenar är det tydligt att vårdnadshavaren överträtt en norm 
som avser att skydda andra enskilda och vårdnadshavaren torde därmed inte kunna undgå ska-
deståndsansvar genom att åberopa normskyddsläran.164 
 

																																																								
161 Att en sådan handling är oacceptabel se bl.a. 6 kap. 1 § (SFS 1983:47) och 6 kap. 2 § st. 2 (SFS 2014:377) 
Föräldrabalken (1949:381). 
162”[D]en förverkligade risken är en annan än den som den av Christer överträdda handlingsnormen –’lämna inte 
korkbössor ändrade cykelpumpar till 6 åriga barn’ – är avsedd att förebygga, dvs den inträffade skadehändelsen 
ligger utanför handlingsnormens skyddsomfång” se Nordenssons tillägg till NJA 1976 s. 458 (s. 468). 
163 NJA 2013 s. 145 (s. 199–200 p. 26); Jfr Nydrén s. 16. 
164 Se SOU 2010:87 s. 68 och citatet: ”En allmän begränsning som, delvis är förknippad med kravet på adekvat 
kausalitet, ligger i att varje aktsamhets- eller handlingsregel kan anses avsedd att skydda ett visst intresse. Enligt 
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3.5.2 Normens skyddsomfång 
När en norm överträds och medför att ett handlande är oaktsamt enligt SkL kan skadevållaren 
argumentera för att skadan faller utanför normens skyddsomfång vilket kan exemplifieras 
med ett resonemang av Nordensson i ett tillägg i NJA 1976 s. 458: 
 

[Skyddsomfånget] bestäms emellertid inte uteslutande av skadans art utan är beroende av samtliga 
omständigheter under vilka skadan uppkommit. Endast om man under hänsynstagande till alla 
dessa omständigheter kan konstatera att skadehändelsen innebär ett realiserande av någon av de 
särskilda risker som handlingsnormen är avsedd att förebygga har man att göra med ett skadefall 
inom skyddsomfånget.165 

 
Detta kan exemplifieras med NJA 1987 s. 692, där mäklaren hade utfärdat ett felaktigt värde-
ringsintyg som låg till grund för lånet som banken beviljat.166 Hade banken (tredje man) haft 
befogade misstankar om att värderingsintyget inte stämde, men ändå valt att lita på intyget 
skulle det vara stötande om banken kunde erhålla ersättning av mäklaren för skadan som 
följde av det felaktiga värderingsintyget, eftersom banken inte gjort vad som kunde förväntats 
av banken.167 I båda fallen är dock mäklarens handlande lika klandervärt, men den teoretiska 
normen, den som utfärdar ett felaktigt värderingsintyg av vårdslöshet gör sig skyldig till oakt-
samt intygande, avser inte att skydda en bank som medvetet tar en sådan risk. Banken bör så-
ledes vara omedveten om att värderingsintyget kan vara felaktigt för annars avser inte normen 
att skydda banken dvs. banken faller utanför normens skyddsomfång eller med andra ord så 
saknas det kausalitet mellan mäklarens handlande och den norm som avser att skydda banken 
eftersom det inte bör finnas någon norm som avser att skydda en ondtroende bank från felakt-
iga värderingsintyg.168 
 
3.6 Allmänt om tredjemansskada 
En tredjemansskada är en ekonomisk skada som drabbar annan än den som fått den direkta 
sakskadan. Ett sådant exempel är när den som äger saken skadas och den som lånar saken li-
der ekonomisk skada.169 Ett exempel på allmän förmögenhetsskada är en strömkabel som en 
traktorförare gräver av där följden blir strömavbrott som leder till ekonomiska förluster pga. 
det stilleståndet som uppstår i de drabbade företagens produktion.170 Skadorna som följer av 
strömavbrottet är skador som drabbar andra än sakens ägare och sådana skador utgör all-
männa förmögenhetsskador. I det beskrivna fallet är den allmänna förmögenhetsskadan en 
																																																								
denna allmänna princip är det bara skador som drabbar det s.k. skyddade intresset som medför skadeståndsan-
svar”. 
165 NJA 1976 s. 458 (s. 468 i rättsfallet).  
166 Se NJA 1987 s. 692 (s. 702–703). 
167 Jfr Svea Hovrätt dom T 5556–16, datum 2018-05-18 där hovrätten uttalar ” En förutsättning för att Ericssons 
skadeståndstalan ska vinna bifall är alltså att Benchmark inte kan betala fordringen till Ericsson. Ericsson har 
dock inte gjort gällande att man på något sätt försökt driva in fordringen från Benchmark”. 
168 Jfr NJA 1976 s. 458 (s. 467-468); “As Wilson J. Expressed […] two question must be asked to determine 
whether or not a duty of care exists: (1) Is there a sufficiently close relationship between the parties … so that, in 
the reasonable contemplation of the [defendant], carelessness on its part might cause damage to that person? If 
so, (2) are there any considerations which ought to negative or limit (a) the scope of the duty and (b) the class of 
persons to whom it is owed or (c) the damages to which a breach of it may give rise?” se citatet i Canadian Na-
tional Railway v. Norsk pacific, Stevenson, J, The limit and liability st. 3-4. 
169 Se Gränsproblem, s. 346; Trepartsrelationer s. 17–18; Jfr prop. 1972:5 s. 21. 
170 Se NJA 1988 s. 62 (s. 65–66); Jfr bl.a. NJA 1966 s. 210.  
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tredjemansskada.171 Huvudregeln vid tredjemansskador innebär att skadevållaren endast be-
höver ersätta skada som drabbat kabelns ägare.172 Liknande scenarion som det nyss nämnda 
med elkabeln har dock bedömts av HD och i flera likande fall har skadevållaren blivit ersätt-
ningsskyldig vilket innebär att domstolen i dessa fall gjort avsteg från huvudregeln att en ska-
devållare inte är ersättningsskyldig för tredjemansskador.173 
 
Ett argument som brukar framföras till stöd för att tredjemansskador inte är ersättningsgiltiga 
är flodvågsargumentet.174 Flodvågsargumentet bygger på att följderna vid tredjemansskador 
är svåra att överblicka, precis som följderna av en flodvåg. Vissa menar även att huvudregeln 
skapar ”rättssäkerhet och effektivitet” till skillnad från konsekvenserna som följer av en flod-
våg och den oförutsägbara ersättningsskyldigheten som skulle följa den som skapade flodvå-
gen.175 För att skadeståndsskyldighet ska föreligga bör även den krets som kan bli ersättnings-
skyldig vara väl avgränsad, vilket normalt inte är en följd av skadorna vid en flodvåg.176 Flod-
vågsargumentet går även att exemplifiera med den tidigare nämnda traktorföraren i stycke 1, 
avsnitt 3.7 som grävde av kabeln. Det anses vara orimligt att traktorföraren ska ersätta alla 
ekonomiska skador som kan följa av ett strömavbrott.177 
 
Ett argument som istället kan tala för att tredjemansskadan ska ersättas är att det finns en nytt-
janderätt i egendomen som skapats. På järnvägen är sådana nyttjanderätter ofta av partiell ka-
raktär. Några utländska rättsfall kan nämnas där nyttjanderätter av partiell karaktär skadats av 
oaktsam tredje man. I några av rättsfallen har nyttjanderättshavaren även erhållit ersättning av 
skadevållande tredje man för de ekonomiska skadorna som följde av att nyttjanderättshavaren 
inte kunde nyttja egendomen.178 En omständighet som tas upp i de utländska fallen är att er-
sättningsansvar för tredjemansskada ibland medges om den som lider tredjemansskada är den 
aktör som huvudsakligen nyttjar den skadade egendomen, något som även förekommit i den 
argumentation som återfinns i svensk praxis.179 I en kanadensisk dom ansågs en transportör 
som utförde 86 % av transporterna på den infrastruktur som skadades få rätt att erhålla ersätt-
ning från skadevållaren, även då transportören inte ägde infrastrukturen.180 Ett ytterligare ar-
gument i det kanadensiska fallet som talade för att tredje man skulle vara ersättningsskyldig 
var att den skadade transportören hade ett visst underhållsansvar för infrastrukturen dvs. något 
																																																								
171 Se NJA 1988 s. 62; NJA 1966 s. 210; NJA 1972 s. 598.  
172 Se Prop. 1972:5 s. 22, 568; NJA 1996 s. 700 (s. 707 i domen – hovrätten); Ansvarsproblem, s. 129–130.  
173 Se NJA 1966 s. 210; NJA 1972 s. 598; NJA 1988 s. 62; Trepartsrelationer s. 20, 195–198. 
174 Se Gränsproblem, s. 350, se källor i fotnot 916 och 917; Flodvågsargumentet diskuteras även i kanadensisk 
rätt se Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co (1992), se, McLanchlin:s motivering till dom-
slut, st. 5 under rubriken “The nature of the problem”.  
175 Se Trepartsrelationer s. 38–42. 
176 Se Gränsproblem s. 350–351 och 358; Jfr Trepartsrelationer s. 38–39 och 43. 
177 Se NJA 2009 s. 16 (s. 28, skiljaktig motivering): Jfr Gränsproblem, s 351; Trepartsrelationer s. 172. 
178 Se Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co (1992); förutom det nämnda rättsfallet återges 
flera rättsfall som berör partiell nyttjanderätt i trepartsrelationer, se s. 142-143, 240 och däribland U 1960.932 
SH som även refereras här: https://learninglaw.dk/dom/den-påsejlede-jernbanebro-u1960932sh/411 hämtad 
18/5-2019; Av de nämda källorna i fotnoten verkar slutsatsen i det danska rättsfallet vara att en partiell 
nyttjanderätt, år 1960, liknar det som idag kallas för tågläge I Sverige. I detta fallet fanns det inte någon ekono-
misk försvarbar möjlighet att leda om tåget och därför fick skadelidande ersättning för tredjemansskada. 
179 Se Trepartsrelationer s. 143. 
180 Se Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co (1992), rörande 86 % se, McLanchlin:s mo-
tivering till domslut, st. 1 under rubriken “The Facts”. 
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som liknade ett joint-venture samarbete.181 I likhet med svensk rättspraxis gjorde den kana-
densiska domstolen en bedömning av tredjemansskadan utifrån flera omständigheter, inte 
endast med hänsyn till tredje mans dominans eller exklusiva rätt till egendomen.182 Även om-
ständigheter som talar emot att tredjemansskadan ska ersättas måste således tas in i avväg-
ningen. En sådan omständighet kan vara att tredje man haft möjlighet att erhålla ersättning el-
ler avtala om ersättning med sakägaren men valt att inte göra det, vilket då är en omständighet 
som talar emot att skadad tredje man ska erhålla ersättning av skadevållaren.183 De utländska 
rättsfallen har således likheter med vad som är ett konkret och närliggande intresse. 
 
3.7 Ett konkret och närliggande intresse 
I rättspraxis har tredje man i vissa undantagsfall erhållit ersättning vid annans sakskada och 
det har uttalats i rättspraxis att tredje man ska ha ett konkret och närliggande intresse till den 
skadade egendomen.184 Detta intresse har enligt Håkan Andersson varit lättare att uppfylla när 
”tredje mans intresse genom avtalet är riktat mot just den specifika sak som skadas.”185 Såd-
ana närliggande intressen kan vara av olika art, exempelvis intresse i egendom som ännu inte 
övergått till den nya ägaren som då är tredje man.186 Det kan även handla om nyttjanderätt av 
en viss egendom, exempelvis järnvägsinfrastrukturen som är nyttjande av fast egendom.187 
 
Vad som är ett konkret och närliggande intresse har diskuterats i NJA 1966 s. 210, NJA 1972 
s. 598 och NJA 2009 s. 16 och i dessa tre fall har ersättning för allmän förmögenhetsskada 
medgivits även för tredjemansskador. Däremot har ersättning för allmän förmögenhetsskada 
för tredje man inte medgivits i två liknande fall, NJA 1988 s. 62 och NJA 2004 s. 609. NJA 
1966 s. 210 behandlade frågan om tredje man var berättigad att erhålla ersättning för skada till 
följd av ett strömavbrott som drabbat tredje mans industrier. Strömavbrottet var en följd av att 
ett träd fällts på den elledning som försörjde industrierna med elektricitet.188 Liknande förhål-
landen förelåg även i NJA 1972 s. 598 där strömavbrottet ledde till att höns dog och även i 
NJA 1988 s. 62, där strömavbrottet i likhet med 1966 års fall ledde till ekonomiska skador för 
de industrier som var anslutna till det skadade elnätet.189 Omständigheterna i fallen är dock av 
olika karaktär.190 I 1988 års rättsfall skiljde HD mellan sådan skada som följde pga. egen sak-
skada och sådan skada som följde pga. annans sakskada.191 HD ansåg att förmögenhetsskadan 
som drabbade tredje man var en följd av den sakskada som drabbat kabelns ägare och inte en 

																																																								
181 Se Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co st. 7 I majoritetens motivering; Trepartsrela-
tioner s. 142–143.  
182 Jfr Trepartsrelationer s. 142–144. 
183 Jfr bl.a. NJA 2009 s. 16 (s. 26–27). 
184 Se bl.a. NJA 1988 s. 62; NJA 1966 s. 210; NJA 1972 s. 598; Enligt Håkan Andersson myntades begreppet i 
NRt 1955 s. 87, se Trepartsrelationer s. 179. 
185 Se Trepartsrelationer s. 136. 
186 Se Trepartsrelationer s. 136. 
187 Jfr Trepartsrelationer s. 136. 
188 Se NJA 1966 s. 210 och kärandes talan i tingsrätten. 
189 Se NJA 1988 s. 62 (s. 63) och kärandens utveckling av tala i tingsrätten. 
190 1972 års fall var dåligt motiverat och eventuellt förelåg ingen tredjemansskada då skadan även var en följd av 
sakskadan dvs. döda höns, jfr NJA 1972 s. 598 (s. 610–611).  
191 Se NJA 1988 s. 62 (s. 70 i rättsfallet).  
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följd av den egna sakskadan som bestod av material som kasserats i samband med strömav-
brottet.192 HD hänvisar även bl.a. till hovrätten som tidigare bedömt fallet. Hovrätten hade ut-
talat att NJA 1966 s. 210 hade ”omständigheter [som] var mycket speciella”.193 De omstän-
digheter som fanns i 1966 års rättsfall men inte i 1988 års rättsfall, var bl.a. följande: 
 
Den som ansvarade för skadan i 1966 års rättsfall var medveten om de efterföljande konse-
kvenserna som drabbade fabriken eftersom skadevållaren tidigare fällt träd på elledningen 
med följd att verksamheterna som var anslutna till linan fick produktionsstopp.194 Denna om-
ständighet påverkade objektivt bedömningen av hur ”konkret” (tydligt) intresset i egendomen 
var dvs. en bedömning av skadevållarens skuld. Borde skadevållaren (objektivt) förutsett att 
skadevållarens handlande kunde skada tredje man, bör intresset i egendomen vara tillräckligt 
konkret.195 

 
I 1966 års rättsfall ingick elbolaget i samma koncern som de skadade bolagen (tredje män). 
En omständighet som skiljde sig från 1988 års rättsfall var att elbolaget inte hade en motsva-
rande koppling till tredje man. Att elbolaget ingick i samma koncern förstärkte i 1966 års fall 
det ”närliggande intresset” i egendomen eftersom tredje mans intresse i egendomen var av 
ägarliknande karaktär.196 Efter 1988 års rättsfall har det förekommit flera rättsfall där tredje-
mansskador berörts bl.a. NJA 2009 s. 16 och NJA 2004 s. 609. I NJA 2004 s. 609 uttalar 
domstolen bl.a. följande: 
 

I propositionen anges sålunda att det är tydligt att under vissa förhållanden även annan än ägaren 
av ett skadat föremål kan vara ersättningsberättigad, t.ex. en nyttjanderättshavare eller innehavare 
av en begränsad sakrätt (a. prop. S. 581). I dessa fall har tredje man tagit över eller delar intresset 
av kapitalvärdet av egendomen med ägaren. 
 
I propositionen anges vidare att rättspraxis i åtminstone ett fall (NJA 1966 s. 210) har gått länge än 
så…197 

 
I NJA 2004 s. 609 berördes frågan huruvida den som inte var ägare men faktiskt nyttjade och 
betalade underhållet av en bil kunde erhålla ersättning från försäkringsbolaget för allmän för-
mögenhetsskada pga. inkomstbortfall när bilen skadats.198 HD uttalade följande: 
 

Han har inte visat att hans överenskommelse med bilägaren gav honom en nyttjanderätt med så-
dant innehåll som motiverar att han har rätt till ersättning för tredjemansskada.199 

 
En motsatstolkning av domstolens uttalande antyder möjligen att tredjeman med bakgrund, 
mot att han var den huvudsakliga nyttjaren av bilen och betalade underhållet av bilen, hade 

																																																								
192 Se NJA 1988 s. 62 (s. 70 i rättsfallet). 
193 Se NJA 1988 s. 62 (s. 69–70 i rättsfallet).  
194 Se NJA 1966 s. 210 och st. 2 i HD:s motivering till domslut.  
195 Jfr NJA 1966 s. 210 och st. 3 i HD:s motivering till domslut.  
196 Se NJA 1966 s. 210 och st. 2 i HD:s motivering till domslut. 
197 Se NJA 2004 s. 609 (s. 617). 
198 Se NJA 2004 s. 609 (s. 617). 
199 Se NJA 2004 s. 609 (s. 618). 
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kunnat erhålla ersättning för allmän förmögenhetsskada om det funnits en överenskommelse 
mellan tredjemannen och ägaren till bilen. En sådan överenskommelse bör i så fall utformats 
som ett nyttjanderättsavtal. I 2004 års rättsfall har tredje man såsom exklusiv nyttjare av bilen 
ett konkret intresse i bilen, men det saknas något som liknar ett närliggande intresse eftersom 
han endast lånade bilen av sin son.200 
 
I NJA 2009 s. 16 var ett byggföretag skadevållaren och företaget blev ålagt att betala ersätt-
ning till en bostadsrättsinnehavare.201 Att det inte var självklart att skadevållaren skulle ersätta 
bostadsrättsinnehavaren berodde på att en bostadsrättsfastighet ägs av bostadsrättsföreningen 
och inte av innehavaren vilket innebär att innehavare blir att betrakta som tredje man. Det 
som skiljer 2009 års rättsfall från de tidigare avgörandena är främst att HD bl.a. argumente-
rade för att bostadsrättsinnehavarens ”starka anknytning till den skadade egendomen inte 
ans[ågs] skapa oklarheter om ansvarsförhållandena”202, samt om flodvågsargumentet eller 
möjligheten till kanalisering talade till den skadelidandes nackdel, så att skadelidande tredje 
man inte skulle erhålla någon ersättning.203 Som redan sagts ledde en samlad bedömning till 
att skadevållaren ansågs ersättningsskyldig för tredjemansskadorna. HD har i 1972 och 1988 
års fall varit restriktiv med att i för stor mån avvika från argumentationen i 1966 års rättsfall. I 
2009 års fall utvecklar HD sin argumentation och argumentationen har vissa likheter med de 
resonemang som återfinns i Håkan Anderssons bok Trepartsrelationer i skadeståndsrätten.204 
 
3.8 Normer i relationer med avtalsliknande karaktär 
Ett ytterligare argument som enligt Håkan Andersson kan tala för att tredje man bör erhålla 
ersättning vid allmän förmögenhetsskada är att det föreligger ett joint venture-liknande samar-
bete mellan den skadelidande och tredje man. En joint venture-situation kan uppstå när en 
grupp av aktörer förpliktas till en s.k. ”general average contribution”.205 Detta begrepp har sin 
grund i en sjörättslig princip, och innebär att transportörens kunder gemensamt i en ”faroge-
menskap” står risken för förluster och skador i lasten utan att de sinsemellan har något civil-
rättsligt avtal.206 Håkan Andersson har uttryckt att det eventuellt finns en möjlighet att utvidga 
tolkningen av farogemenskap: 
 

																																																								
200 Jfr Conradis uttalande i NJA 1966 s. 210 ”Sådan anknytning får väl i regel antagas skola bero på avtal av nå-
got slag mellan honom och sakens ägare. (uttrycket ’rättslig anknytning till saken’ är i och för sig oklart.) I valet 
mellan de två benämningarna synes den norska formuleringen vara att föredraga.” dvs. konkret och närliggande 
intresse; Avseende motsatstolkningen i uppsatsens brödtext: jfr dock Lindskog och Lennanders avvikande moti-
vering i NJA 2009 s. 16 (s. 29 i rättsfallen), där de ansåg att NJA 2004 s. 609 inte ger någon ”närmare ledning 
beträffande det fallet att ett avtal om nyttjanderätt föreligger”. 
201 Se NJA 2009 s. 16 (s. 26–27). 
202 Se NJA 2009 s. 16 (s. 26).  
203 Se NJA 2009 s. 16 (s. 26–27). 
204 Se bl.a. Trepartsrelationer s. 38–42. 
205 Se Trepartsrelationer s. 230–232. Se även I Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co (1992) 
se, McLanchlin:s motivering till domslut, st. 3 under rubrik “Limiting recovery for economic Loss” 
206 Se Trepartsrelationer s. 230–232. Se även I Canadian National Railway v. Norsk pacific steamship Co (1992) 
se, McLanchlin:s motivering till domslut, st. 3 under rubrik “Limiting recovery for economic Loss” 
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Också i andra fall kan argumentationsstöd hämtas från nu relaterade princip om farogemenskap. 
Även om kravet inte rör en fördelad förlust bland de drabbade parterna kan man motivera ersätt-
ningsanspråk utifrån tanken att den ansvarsgrundande risken drabbade ett kollektiv som – utan att 
vara avtalsparter – hade anpassat sina ekonomiska förhållanden efter varandra.207 

 
Citatet i stycket ovan från Håkan Andersson har vissa likheter med ett enkelt bolag som har 
skapats genom konkludent handlande, se Svea Hovrätt den 2016-02-05 mål T 3024–15: 
 

Som tingsrätten anfört kräver ett avtal om att bilda ett enkelt bolag ingen särskild form utan kan - 
liksom avtal i allmänhet - träffas genom konkludent handlande. Det kan räcka med att några perso-
ner faktiskt samverkar med syfte som är karaktäristiskt för ett bolag.208 

 
En analogi till 4 kap. lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag skulle således inne-
bära att en part som genom vårdslöshet skadar en annan part i gemenskapen, ska ersätta ska-
dan. Ett enkelt bolag skapas för att förverkliga ett gemensamt ekonomiskt intresse och ett så-
dant intresse kan vara att dela på risken som följer av en sjötransport, förhandla med arbetsgi-
varen i syfte att få en starkare ställning, eller tillsammans komma överens om säkerhetsföre-
skrifter som ska gälla för en viss marknad. I de nämnda fallen tillhör parterna något som lik-
nar ett enkelt bolag eller med andra ord ett slags ”kollektiv som – utan att vara avtalsparter 
ha[r] anpassat sina ekonomiska förhållanden efter varandra,”209 Syftet att diskutera ett enkelt 
bolag som skapas genom konkludent handlande i uppsatsen, följer av att det saknas lagstift-
ning och explicita avtal som reglerar förhållande mellan transportörerna. Detta innebär att en 
transportör saknar förpliktelser mot andra transportörer. Samverkar däremot transportörerna 
som ett kollektiv, mot ett gemensamt mål, exempelvis genom att tillsammans utforma säker-
hetsbestämmelser, skulle detta kunna utgöra ett enkelt bolag som uppstått genom konkludent 
handlande. En transportör skulle då kunna erhålla ersättning av en annan skadevållande trans-
portör när det gemensamma intresset skadas, se 2 kap. 14 § lagen (1980:1102) om handelsbo-
lag och enkla bolag där det stadgas att ”[e]n bolagsman som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
skadar bolaget när han fullgör sina uppgifter ska ersätta skadan”. 
 
3.9.1 Säkerhetsföreskrifter som norm 
Ett förhållande som normalt kan föranleda skadeståndsskyldighet är en överträdelse av en sä-
kerhetsföreskrift,210 se exempelvis 2 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276): 
 

För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med 
hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller 
och personer som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är hinder för dem i tra-
fiken. 
 
En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan trafik. 
 
En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen. 

																																																								
207 Se Trepartsrelationer s. 231–232, Andersson finner bl.a. stöd för tesen i U 1994.785. 
208 Se hovrättens domskäl i Svea Hovrätt den 2016-02-05 mål T 3024–15. 
209 Se sista citatet i avsnitt 3.9, fotnot 206 ovan. 
210 Se Ansvarsproblem s. 191–192; Avseende culpa och föreskrifter om trafik se kap. 2.2.2. Stattin & Eklund. 
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En terrängtrafikant skall anpassa sin färdväg och hastighet samt sitt färdsätt så att människor och 
djur inte störs i onödan och så att skada på annans mark eller växtlighet undviks. 

 
Av 1 st. i bestämmelsen framgår det att stycket syftar till att skydda andra enskilda från skada 
medan 3–4 st. i nämnda paragraf är av mer allmän karaktär.211 Av 14 kap 3 § i förordningen 
framgår det dock att en förare som bryter mot st. 4 kan dömas till böter. Om man kommer 
fram till att en förare stört människor och djur i onödan och att denna därför ska betala böter 
skulle ”störningen” även kunna leda till ersättningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § SkL eftersom 
denna handling då skulle vara brottslig.  
 
Det är tämligen klart att ”skada på annans mark” ska ersättas enligt st. 4 i det senaste citatet, 
liksom personskador som orsakas pga. bristande omsorg i st. 1 i samma citat. Men kan föraren 
till en bil som står utanför ett hotell och låter däcken spinna på asfalten bli skadeståndsskyldig 
enligt st. 3 i citatet för att flera av de som sover på hotellet inte kunde sova och därför fick 
sjukskriva sig dagen efter? Detta torde vara tveksamt dels eftersom normöverträdelsen inte 
var riktad specifikt mot hotellgästerna, dels för att den nämnda bestämmelsen i st. 3 torde vara 
för allmänt hållen dvs. den avser inte att skydda specifikt hotellgästerna mot ungdomar som 
spinner med däcken på vägen.212 
 
I avsnittets första stycke citerades en föreskrift vars överträdelse kan medföra straffrättsliga 
påföljder. Skadestånd för ren förmögenhetsskada kan därmed aktualiseras. I sammanhanget 
bör TTJ:n nämnas, som innehåller de säkerhetsbestämmelser som gäller på järnvägsmark-
naden. Säkerhetsbestämmelserna är avtalsvillkor då de blir bindande mellan transportören och 
infrastrukturförvaltaren genom avtalet med infrastrukturförvaltaren i likhet med ett infogat 
standardavtal. Bestämmelserna upprättas av infrastrukturförvaltarna men TTJ:ns ramar torde 
bl.a. sättas av 2 kap 2 § JVL som stadgar följande: 

 
Infrastrukturförvaltares och järnvägsföretags verksamhet skall utföras så att skador till följd av 
verksamheten förebyggs. 
 
Verksamheten skall vara organiserad så att den kan bedrivas på ett säkert sätt. 

 
En säker verksamhet säkerställs genom ett säkerhetsstyrningssystem enligt 2 kap 5 § st. 1 
JVL, samt genom säkerhetsbestämmelser enligt 2 kap 5 § st. 2 JVL. I 10 kap. 1a § JVL stad-
gas att den som ”av uppsåt eller grov oaktsamhet inte uppfyller kravet enligt 2 kap. 5 § på sä-
kerhetsstyrningssystem eller säkerhetsbestämmelser för verksamheten” döms till böter. 

 
I likhet med de trafikregler som gäller för biltrafikanter finns det således bestämmelser i järn-
vägslagstiftningen som kan leda till bötesstraff. Bötesstraffet utgår dock endast när transportö-

																																																								
211 Jfr NJA 1953 s. 191 hänsyn bör tas till rättsfallet ålder; Ansvarsproblem s. 182. 
212 ”Med ett motordrivet fordon får onödig och störande körning inte äga rum vid bostadsbebyggelse. Föraren av 
ett sådant fordon skall i övrigt anpassa färdvägen, hastighet och färdsätt så att andra inte störs i onödan” se 4 kap 
8 § i trafikförordningen. 
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ren eller infrastrukturförvaltaren inte uppfyller kraven på ”säkerhetssystem eller säkerhetsbe-
stämmelser för verksamheten” och då överträdelsen 2 kap. 5 § JVL sker av ”grov oaktsam-
het”. Det har på senare år uppstått flertalet olyckor vilka följt av att säkerhetsbestämmelserna 
som nämns i 2 kap 5 § JVL inte följts. Överträdelserna har dock inte resulterat i att några bö-
ter dömts ut enligt 10 kap. 1a § JVL, och frågan blir då om ett handlande av en enskild arbets-
tagare kan medföra ansvar enligt 10 kap. 1a § JVL.213 
 
Ett exempel på en olycka som inte ansetts utgöra en brottslig handling enligt 2 kap 2 § SkL 
behandlades av Nacka tingsrätt. Fallet handlade om huruvida en arbetsgivare till en förare var 
skadeståndsskyldig för sakskadan som förarens handlande hade orsakat. Föraren hade kopplat 
bort säkerhetsanordningarna på ett lok, ett handlande som innebar ett avsteg från företagets 
säkerhetsbestämmelser.214 Åtgärden ledde till att loket kom i rullning och körde in i en bostad 
i närheten av järnvägsspåret. Domstolen bedömde att handlandet inte var brottsligt, trots att 
handlandet innebar ett avsteg från säkerhetsbestämmelserna som låg till grund för transportö-
rens säkerhetsintyg.215 Ett avsteg från säkerhetsbestämmelserna av en medarbetare innebär 
därför inte nödvändigtvis att företagets säkerhetsstyrningssystem eller dess säkerhetsbestäm-
melser är bristfälliga i JVL:s mening.216 Bestämmelsen tar således sikte på hur arbetsgivaren 
utformar sina förskrifter, hur de ser till att arbetstagarna efterföljer dessa och hur de förebyg-
ger olyckor snarare än att bestraffa transportören eller infrastrukturförvaltaren varje gång som 
en säkerhetsbestämmelse inte efterföljts.217 De enskilda överträdelserna blir således endast in-
dikationer på att företaget inte har ett ändamålsenligt säkerhetsstyrningssystem men medför 
nödvändigtvis inte att säkerhetsstyrningssystemet de facto är bristfälligt. Det verkar därmed 
som att flera av bestämmelserna i JVL snarare har ett allmänt skyddsintresse till skillnad från 
flera av bestämmelserna i trafikförordningen, som avser att skydda andra enskilda från ska-
dor.218 Har den överträdda normen ett allmänt skyddsintresse, är det inte säkert att normen av-
ser att skydda även ett enskilt intresse, och då uppstår inget ersättningsansvar enligt norm-
skyddsläran. Den som skattefuskar blir exempelvis inte skadeståndsskyldig gentemot andra 
enskilda, även om skattefusket, indirekt får ekonomiska konsekvenser för de medborgare som 
betalar sina skatter.  
 
3.9 Sammanfattning av tredje kapitlet 
I tredje kapitlet redogörs rent allmänt för ersättningsansvar som följer av utomobligatoriskt 
och kontraktuellt ansvar. I tredje kapitlet sker sedan en fördjupning som inriktas på rättspraxis 
om skadeståndsansvar vid rena förmögenhetsskador och tredjemansskador. En möjlighet att 

																																																								
213 Jfr Nacka tingsrätt mål nr T 1504–17, datum 2018-06-29; Varbergs tingsrätt mål nr B 335–07, 2008-04-07. 
Böter kan däremot dömas ut enligt bestämmelser i BrB, vilket skedde i målet vid Varbergs tingsrätt.  
214 Se Nacka tingsrätt mål nr T 1504–17, datum 2018-06-29 s. 12–13. 
215 Se Nacka tingsrätt mål nr T 1504–17, datum 2018-06-29 s. 11–13, 18–19. 
216 Observera att frågan om brottslig handling enligt 10 kap 1a § JVL inte explicit behandlades i rättsfallet. En 
delfråga var dock huruvida handlingen var brottslig och det bedömdes att det inte var styrkt att handlingen var 
brottslig även då det var styrkt att föraren handlande innebar en överträdelse av säkerhetsbestämmelserna.  
217 Jfr Avseende säkerhetsföreskrift, Ansvarsproblem s. 192. 
218 Se prop. 1972:5 s. 258; Det allmänna skyddsintresset kan även motiveras med att det är Transportstyrelsen 
som ombesörjer tillsynen över järnvägsmarknaden och får sin befogenhet av JVL. Det är således Transportsty-
relsen ansvar att bedöma om en överträdelse av JVL skett, vilket följer av bl.a. 8 kap 1, 4 §§ i relation med 10 
kap. 17 (1) § rättegångsbalken (1942:740); jfr Hedbrink SVJT s. 726–727; Enevoldsen s. 10. 
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erhålla ersättning vid för tredjemansskada, enligt rättspraxis, är när det föreligger ”ett konkret 
och närliggande intresse”. HD har bedömt att det normalt ska vara att ett intresse i en sak som 
följer av någon typ av nyttjanderätt. Det krävs fler omständigheter för att ett sådant intresse 
ska anses föreligga i en sak. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att intresset ska vara 
tydligt för tredje man, att den skadelidande är ensam om att nyttja saken eller att tredje man 
inte har gjort vad som kan förväntas av honom eller henne. Förenklat kan man säga att ju fler 
argument som kan framföras för att intresset i saken har ägarliknande karaktär, desto större 
chans är det att domstolen åsidosätter huvudregeln att tredje man inte är ersättningsansvarig 
för tredjemansskadan. Rent generellt kan man också säga att en nyttjanderätt i en sak som in-
tar ett ägarliknad förhållande medför rätt till ersättning för ekonomisk skada även för tredje 
man, och desto mindre ägarlikt nyttjandet av saken är desto fler omständigheter krävs för att 
huvudregeln ska åsidosättas. Ur ett rättspositivistiskt perspektiv torde den regeln som ligger 
närmast till hands att tillämpa i detta fall vara 2 kap 1 § SkL, eftersom tredjemansskadan har 
liknande karaktär som följdskada som drabbar ägaren till saken. 
 
Även möjlighet att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada har diskuterats i kapitlet till-
sammans med normskyddsläran, och detta har även applicerats på järnvägsmarknaden. Det 
beskrivs i kapitlet om att en överträdelse av en norm kan utgöra oaktsamhet i SkL:s mening. 
Förutom att överträdelsen ska utgöra oaktsamhet, enligt SkL, ska den överträdda normen 
skydda den som lidit skada för att skadeståndsskyldighet ska inträda. Detta skapar vissa pro-
blem på järnvägsmarknaden då det finns säkerhetsbestämmelser dvs. normer som reglerar hur 
transportörerna och infrastrukturförvaltarna får bedriva sin verksamhet på järnvägen. Dessa 
bestämmelser får i vissa fall offentligrättsliga påföljder i form av att Transportstyrelsen bl.a. 
kan utdöma sanktioner mot företagen.219 Bedömer Transportstyrelsen att bestämmelserna i 
JVL har överträtts kan den ansvarige även bli straffrättsligt ansvarig, men som nämnts i kap.2 
verkar det inte som om normen avser att skydda andra transportörer.220  
 
Av förra stycket verkar det som om säkerhetsbestämmelserna saknar normerande effekt mel-
lan transportörerna. Detta följer av att lagstiftning som finns rörande säkerhetsbestämmel-
serna endast skapar förpliktelser mot det allmänna, och de civilrättsliga avtalsvillkoren skapar 
endast förpliktelser mellan parterna i avtalet och inte gentemot tredje män.221 Det går dock att 
tänka sig att transportörerna på järnvägsmarknaden ingår i ett mellanhavande som liknar ett 
enkelt bolag och att säkerhetsbestämmelserna är en branschstandard som syftar till att skapa 
en säkrare järnväg för alla transportörer, vilket leder till att transportörerna kan vara förplik-
tade mot varandra till att efterfölja säkerhetsbestämmelser som syftar till att skydda transpor-
törerna mot varandra. Det är således av betydelse att intresset som skyddas inte ”till övervä-
gande del är rent offentligt”222 eller endast skyddar parterna som ingår i ett avtal.223 

																																																								
219 Heidbrink SVJT 2018 s. 695, s. 726 särskilt fotnot 73; Enevoldsen s. 10 särskilt fotnot 44. 
220 Se 8 kap. 1 §, 10 kap. 1–1(a), 3–5 §§ JVL; 10 kap 2 §§ avser rattfylla och bör i likhet med trafikförordningen 
medföra skadeståndsskyldighet för brottslig handling om rattfyllan orsakar skada för annan. 
221 Jfr Stattin & Eklund kap. 2.2.1–2.2.2; Avseende allmänt skyddsintresse, se Elveljung s. 358. 
222 Se citatet i prop. 1972:5 s. 258 som berör det allmännas skadeståndsansvar men kopplas sedan ihop med ska-
deståndsansvar för enskilda. 
223 Se kapitel 3.9.1. 
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4. Tredjemansskador på järnvägsmarknaden  
4.1 Allmänt 
För att kunna följa med i kapitlet 4 är det fördelaktigt om bilaga 1 läses tillsammans med re-
sonemanget i kapitlet.  
 
Transportörens ansvar för skador gentemot kunderna regleras genom reglerna i COTIF 
och vid skador som följer av järnvägsdriften ska, i likhet med vad som följer av allmänna ska-
deståndsrättsliga principer, ersättning utgå för inkomstförlust, vård m.m.224 I de fall skadan 
utgörs av sakskada ersätts i första hand värdet av saken.225 En särskild skadetyp som skade-
vållaren kan bli ersättnings skyldig för enligt COTIF och tågpassagerarförordningen men inte 
enligt SkL, är ekonomisk ersättning vid förseningar.226 Förseningsersättning är ekonomisk er-
sättning för förmögenhetsskada, som ersätts utan att den behöver vara en följd av brottslig 
handling eller en sak- eller personskada. Vid godstransporter är huvudregeln att förseningser-
sättningen inte ska överstiga den ersättningen ”som skulle ha betalats om godset gått helt för-
lorat”, art. 33 (5) CIM-gods, och vid persontransporter ska ersättningen främst ”täcka rimliga 
kostnader för kost och logi”, art. 32 (1) CIV-person.227 De nämnda reglerna som finns i CO-
TIF är primärt inom-kontraktuella och COTIF reglerar därmed avtalsförhållandena mellan 
parterna på järnvägsmarknaden. Dessa inom-kontraktuella regler blir dock även gällande vid 
utomobligatoriskt anspråk, se bl.a. art. 52 (1) CIV: 
 

”I de fall där dessa enhetliga rättsregler är tillämpliga får anspråk på ersättning, oavsett vilken 
grund som åberopas, göras gällande mot transportören endast under de förutsättningar och med de 
begränsningar som föreskrivs i dessa enhetliga rättsregler”. (egen kursivering) 

 
Motsvarande bestämmelse finns i CIM-gods och CUI-förvaltare och detta innebär att COTIF 
både reglerar inom-kontraktuella och utomkontraktuella förhållanden.228 
 
4.2 Infrastrukturförvaltarens ansvar 
Infrastrukturförvaltarens ansvar regleras som tidigare nämnts i CUI-förvaltare. Dessa regler 
ger en transportör rätt att under vissa förutsättningar vid förseningar, sak- eller personskada, 
begära regressersättning för skador som infrastrukturförvaltaren orsakat transportkunderna 
pga. brister i infrastrukturen, när transportören fått ersätta dessa.229 Förutom regressersättning 

																																																								
224 Ansvaret gentemot kunderna regleras i art. 26 CIV-person, Art. 23 CIM-gods; Ersättning för inkomstförlust, 
vård m.m. regleras i art. 28 CIV-person. 
225 Jfr art. 41 CIV-person och art. 30–32 CIM-gods. 
226 Se art. 32 CIV-person, art. 15–18 i tågpassagerarförordningen och art. 33 CIM-gods. 
227 Se även ansvarsbegränsningar i art. 30 § 2, art. 33 § 2 CIM-gods, art. 34 CIV-person m.fl; Normalt finns även 
en begränsning på fyra gånger transportavgiften, se bl.a. art. 33 (1) CIM-gods; jfr SOU 2014:26 s. 76–77. 
228 Se art. 41 CIM-gods och art. 19 CUI-förvaltare; Det kan även påtalas att andra paragrafen I den nämnda arti-
klarna medför att även kontraktsmedhjälparna till transportörerna och infrastrukturförvaltarna regleras av COTIF 
vid utomobligatoriskt anspråk som riktas mot kontraktsmedhjälparna. 
229 ”Enligt [17 § JTL] föreligger ansvarsfrihet, om skadan beror på någon omständighet som inte är hänförlig till 
själva spårdriften och som infrastrukturförvaltaren inte hade kunnat undgå eller förebygga följderna av även om 
infrastrukturförvaltaren hade iakttagit den omsorg som omständigheterna påkallade” se prop. 2017/18:62 s. 97. 
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finns det även andra typer av skador som transportören kan erhålla ersättning för, bl.a. person-
skador och sakskador som direkt drabbat transportören.230 Bestämmelserna i COTIF ger dock 
ingen rätt för transportören att erhålla förseningsersättning för skador som endast drabbat 
transportören; det rör sig således endast om kundskador som transportören kan erhålla ersätt-
ning för av infrastrukturförvaltaren när skadan följer av en försening.231 I likhet med de skyl-
digheter för transportörerna som följer av COTIF får infrastrukturförvaltaren vid sakskada er-
sätta värdet utifrån vad produkten är värd på börsen, och i andra hand marknadspriset. Sak 
och personskador som uppstår pga. brister i infrastrukturen ska infrastrukturförvaltaren ersätta 
oavsett om det är en transportör eller en transportkund som skadats.232 
 
4.3 Ersättning direkt från part i avtalskedjans bakre led 
När anspråk riktas mot exempelvis medkontrahentens avtalspart är anspråket normalt utomob-
ligatoriskt, dvs. när A riktar anspråk mot C kan C:s utomobligatoriska ersättningsskyldighet 
följa av 2 kap. 1 § SkL. Ibland kan anspråk istället framställas på kontraktuell grund, ett an-
språk på kontraktuell grund medges dock normalt inte, vilket framgår av bl.a. NJA 1997 s. 44:  
 

”Den allmänna regeln i svensk rätt är att ett kontraktsförhållande binder part endast gentemot sin 
direkte medkontrahent, inte gentemot sin medkontrahentens medkontrahent. I enlighet därmed kan 
i princip ansvar göras gällande endast mellan de direkta avtalsparterna i ett kontraktsrättsligt för-
hållande”233 

 
I undantagsfall har dock anspråk mot medkontrahentens avtalspart på kontraktuell grund med-
getts. Ett sådant undantagsfall återfinns i art. 50 CIV-person, som innebär att ett anspråk från 
exempelvis en transportkund mot en infrastrukturförvaltare endast kan ske ”under de förut-
sättningar och med de begränsningar som föreskrivs” av COTIF. I svensk rätt finns även 
andra liknande bestämmelser, se bl.a. 46 § konsumentköplagen (1990:932) som innebär att en 
konsument, under vissa förutsättningar kan rikta anspråk mot näringsidkarna ”i tidigare sälj-
led” och då åberopa konsumentlagens regler gentemot säljarens medkontrahent. Det normala 
är dock att ett anspråk från A mot C är utomobligatoriskt, se exempelvis NJA 2014 s. 760: 

 
Har vid en kontraktskedja parten i det främre ledet råkat ut för en sakskada, kan han […] på uto-
mobligatorisk skadeståndsrättslig grund vända sig direkt mot ett bakre led som vårdslöst har orsa-
kat skadan, om inte något annat följer av en särskild rättsregel eller föranleds av avtal.234(egen 
kursivering) 

 
Citatet påvisar att det vanligaste är att anspråk mot avtalspartens medkontrahent är utomobli-
gatoriskt och det framgår även att det finns vissa undantag som följer av lagstiftning. I rätts-
praxis återfinns även vissa andra undantag som kommer diskuteras i nästa avsnitt.  
 

																																																								
230 Se bl.a. art. 8–9, 11–13 CUI- förvaltare; SOU 2014:26 s. 76. 
231 Se art. 8 (1c) CUI-förvaltare; SOU 2014:26 s. 76.  
232 Se art. 8 (1b) CUI-förvaltare; SOU 2014:26 s. 76.  
233 Se NJA 1997 s. 44 (s. 57). 
234 Se NJA 2014 s. 760 (s. 771 p. 12). 
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4.4 Kommission på järnvägsmarknaden 
Ett undantagsfall när anspråk har medgivits av domstol på kontraktuell grund är när omstän-
digheterna bedömts utgöra ”en särskild form av kommission”.235 Förutsättning för att det ska 
föreligga ett kommissionsavtal är att det finns flera avtalsparter där alla inte står i en direkt 
avtalsrelation. En av parterna i avtalsrelationen är mellanman och denna kallas för kommiss-
ionär och ”handlar i sitt eget namn men för annan persons räkning”.236 Den ”person” eller part 
som kommissionären handlar för kallas för kommittent och avtalskonstruktionen medför att 
kommissionären ingår ett köpeavtal med tredje man för kommittentens räkning. Mellan kom-
missionären och kommittenten finns ett avtal om tjänst vilket följer av att kommissionären ut-
för en prestation för kommittentens räkning.237 Att det föreligger ett kommissionsavtal medför 
att kommittenten i vissa fall kan göra anspråk på rättighet som följer av avtalet mellan kom-
missionären och tredje man.238 När det rör sig om ”en särskild form av kommission” behöver 
det vidare inte vara fråga om ett köpeavtal som ingås för annan persons räkning vilket finner 
stöd i NJA 2014 s. 760. I fallet förmedlade en speditör en transport där avtalet mellan kunden 
à speditören à transportören ansågs utgöra en ”särskild form av kommission”.239 Detta 
medförde att kundens försäkringsbolags rättigheter och skyldigheter gentemot transportören 
följde av avtalsvillkoren som förelåg mellan speditören och transportören.240 Detta innebär att 
ett anspråk riktat mot tredje man vid en ”särskild form av kommission” medför att tredje man 
inträder i samma ställning som medkontrahenten hade mot skadevållaren.  
 
En avgörande faktor i NJA 2014 s. 760 var att mellanmannen utförde en tjänst som för-
medlare till skillnad från avtalet mellan en transportör och en transportkund där transportören 
inte köper tågläget av infrastrukturförvaltaren för transportkundens räkning. Däremot skulle 
en ”särskild form av kommission”241 föreligga när en transportkund köper en transport av en 
transportör där transportören, ingår avtal med undertransportörer för kundens räkning. 
 
4.5 Ansvar för kontraktsmedhjälpare (auxiliaries)  
I den franska och engelska lydelsen av COTIF återfinns begreppet ”auxiliaries”, ett ord som 
saknar direkt motsvarighet i svensk rätt, men som liknar begreppet kontraktsmedhjälpare.242 
Den svenska översättningen av auxiliaries enligt bihangen till COTIF är ”järnvägspersonal” 
och enligt art. 3 (e) CUI-förvaltare är järnvägspersonal 
 

[…] anställda eller andra personer vilkas tjänster transportören eller förvaltaren anlitar för att ge-
nomföra avtalet när dessa anställda eller andra personer handlar under fullgörandet av sina uppgif-
ter.243 

 

																																																								
235 Se NJA 2014 s. 760 (s. 772 p. 15). 
236 Se prop. 2008/09:88 s. 18. 
237 Se prop. 2008/09:88 s. 18. Se citatet i NJA 2014 s. 760 (s. 772 p. 15). 
238 Se 27 § kommissionslagen (2009:865); NJA 2014 s. 760 (s. 772, p. 16).  
239 NJA 2014 s. 760 (s. 772–773 p. 15, 17–18). 
240 NJA 2014 s. 760 (s. 772–773 p. 17–18). 
241 Se NJA 2014 s. 760 (s. 772 p. 15). 
242 Se NJA 2018 s. 301 (p. 5–7, 34 i domslutet). 
243 Se art. 3 (d) CUI-förvaltare; jfr art. 51 CIV-person; Art. 40 CIM-gods. 
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Av COTIF framgår det att transportörerna ansvarar gentemot kunderna för kundskador som 
beror på infrastrukturförvaltaren eftersom förvaltarna ”ska anses som personer som transpor-
tören anlitar att utföra transporten”.244 Transportören ska därmed ersätta kunderna för skador 
vid järnvägsdrift oavsett vem som vållat skadan.245 Det finns dock vissa undantagsfall, men 
skador som infrastrukturförvaltaren är ansvarig för är inte ett sådant undantagsfall.246 
 
Bestämmelserna i COTIF medför att transportkunderna blir en del av ett kopplat avtal. Ett 
kopplat avtal medför inte att det finns ett avtal mellan transportkunderna och infrastrukturför-
valtarna. Kundskador som beror på infrastrukturen kanaliseras genom transportörerna till in-
frastrukturförvaltarna om förvaltaren eller någon som förvaltaren ansvarar för har orsakat ska-
dan på infrastrukturen, se kanalisering nedan:247 
 
Kund àTransportör àInfrastrukturförvaltare àKontraktsmedhjälpare.  
 
I de två första leden möjliggörs detta av COTIF och i det sista ledet mellan infrastrukturför-
valtaren och kontraktsmedhjälparen möjliggörs det av avtalsvillkoren. Kanaliseringen medför 
därmed att den som orsakat en skada får ersätta skadan. I fråga om den kontraktskedja som 
beskrivits ovan bör det poängteras att kostnaderna för skador som kontraktsmedhjälparen or-
sakar i vissa fall stannar på infrastrukturförvaltaren beroende på hur avtalet mellan de båda är 
utformat, detta eftersom förhållandet mellan infrastrukturförvaltaren och kontraktsmedhjälpa-
ren inte reglerats i COTIF.248 
 
4.6 Avvikande avtalsvillkor mellan transportör och undertransportör 
En undertransportör är en kontraktsmedhjälpare till huvudtransportören.249 En transportör kan 
avvika från ansvarsbegränsningarna i COTIF genom att gentemot kunderna ta på sig större 
ansvar än det som föreskrivs i COTIF.250 Ett sådant gynnande transportavtal till kundens för-
mån gäller inte mot andra person eller godstransportörer som tar del i transporten, om inte 
även de ”uttryckligen och skriftligen har godtagit” de avvikande avtalsvillkoren.251 Detta in-
nebär att den transportör som ersatt skadan inte kan rikta ett högre regressanspråk än vad som 
föreskrivs i COTIF mot den transportör som orsakat skadan när sistnämnde inte accepterat de 
avvikande avtalsvillkoren.252 Det kan verka konstigt att en transportör vill avvika från COTIF 

																																																								
244 Se art. 51 CIV-person; jfr art. 40 CIM-gods. 
245 Se art. 26 (1), 31 (1), 36 (1) CIV-person; Art. 23 (1) CIM-gods. 
246 Se art. 26 (2), 31 (2), 36 (2-3) CIV-person; Art. 23 (2) CIM-gods. 
247 Se art. 3 (e) CUI, 8 (c) CUI-förvaltare art. 40 CIM-gods och art. 51 CIV-person; ”[A]s a third party whitin the 
meaning of the CUI Uniform Rules (letter e), are the contractual partners of the carrier, [….] Actions brought by 
parties to the contract of carriage against the infrastructure manager are nevertheless subject to the conditions 
and limitations of the CIM […] and the CIV Uniform Rules since, in future, the infrastructure manager is de-
clared ex lego to be an auxiliary of the carrier” se COTIF, Central Office Report s. 166. 
248 Se SOU 2015:9 s. 133; Trafikverket, Dokument för upphandling, https://www.trafikverket.se/for-dig-i-bran-
schen/upphandling/Sa-upphandlar-vi/Forfragningsunderlag/Dokument-for-upphandling/ Hämtad 10/4 2018. 
249 Se bl.a. art. 40 CIM-gods. 
250 Se art. 5 CIM-gods; art. 5 CIV-person; art. 33 CIM-gods; art. 32 CIV-person. 
251 Se art. 27 § (3) CIM-gods; Jfr art. 39 (3) CIV-transport som måste läsas mot art. 38. 
252 Regeln följer av att transportören och transportkunden kan göra avvikelser från de tvingande minimiskyldig-
heterna genom att exempelvis anteckna godsets värde på fraktsedeln enligt art. 34 CIM-gods eller avtala om ett 
särskilt leveransintresse enligt art. 35 CIM-gods. 
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till kundens fördel, men vissa indirekta skador kan överstiga varans faktiska värde och om 
transportören är medveten om kundens intresse i saken och accepterar risken kan transportö-
ren erhålla högre ersättning för transporten.253 
 
4.6.1 Avvikande avtalsvillkor mellan transportör och infrastrukturförvaltare 
Även en infrastrukturförvaltare anses vara kontraktsmedhjälpare till transportören.254 I avsnitt 
4.6. framgår det att undertransportörer är skyddade mot högre regressanspråk än vad lagstift-
ningen medger, när anspråket kommer från annan transportör som ingått ett mer gynnande av-
tal med kunden. Någon motsvarande bestämmelse som skyddar mot högre anspråk än vad 
lagstiftningen medger finns inte när anspråket riktas mot infrastrukturförvaltarna. I CUI-för-
valtare stadgas det bl.a. att ansvarig infrastrukturförvaltare ska ersätta ”en befogad betal-
ning”255 när annan betalat ersättning för skada som infrastrukturförvaltaren orsakat. Det fram-
går således att infrastrukturförvaltarens ersättningsskyldighet delvis beror på hur avtalet mel-
lan transportören och transportkunden utformats, eftersom COTIF föreskriver att transport-
kunden och transportören kan avtala om avtalsvillkor som är mer fördelaktiga för kunden än 
vad som följer av COTIF. Det verkar dock som att Trafikverket försökt åtgärda detta genom 
utformningen av JNB:n, se 7.11 i Trafikverkets JNB för 2020: 
 

Enligt vad som följer av järnvägstrafiklagen ska Trafikverket såsom förvaltare av järnvägsinfra-
struktur vara ansvarigt för visad ekonomisk skada som uppkommer för en transportör till följd av 
dennes skyldigheter vilka i sin tur följer av hänvisningarna till COTIF 1999 jämte bihang, tågpas-
sagerarförordningen (1371/2007), och lagen (2015:953) om kollektivresenärers rättigheter. (Min 
kursivering) 

 
I jämförelse med bestämmelserna i COTIF är det citerade avtalsvillkoret rent språkligt en in-
skränkning av transportörens rätt att erhålla ersättning från infrastrukturförvaltaren. Detta fin-
ner stöd i art. 8 (1c) CUI-förvaltare som bl.a. måste läsas mot art. 23 CUI-förvaltare, se be-
stämmelserna: 
 

Art. 8 (1) 
Förvaltaren ska vara ansvarig för […]  ekonomisk förlust som följer av skador som transportören 
betalat enligt […] CIV […] och CIM, när skadorna orsakats transportören eller dennes järnvägs-
personal vid nyttjandet av infrastrukturen. (egen tolkning av den engelska och franska lydelsen) 
 
Art. 23 
En befogad betalning som gjorts av en transportör enligt CIV […] eller CIM får inte bestridas om 
ersättningsbeloppet fastställts av domstol. (egen tolkning av den engelska och franska lydelsen) 

 
Trafikverket inskränker rent språkligt transportörens möjlighet att erhålla ersättning eftersom 
visad skada är ett högre krav en befogad och skyldigheter innebär motsatsvis att ersättning en-
ligt förutsättningarna som följer av COTIF inte ersätts av infrastrukturförvaltaren. Detta kan 
exemplifieras med att art. 21 (1) föreskriver att utomobligatoriskt ansvar endast kan ”göras 

																																																								
253 Avseende högre pris se Stöth s. 139. 
254 Se bl.a. art. 40 CIM-gods. 
255 Se citatet nedan om art. 23 CUI-förvaltare (engelsk och fransk översättning); Se även art. 63 CIV-person. 
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gällande under de förutsättningar och med de begränsningar” som följer av COTIF. I sam-
manhanget bör det även nämnas att infrastrukturförvaltaren enligt 8–9 §§ JTL inte får in-
skränka transportörens möjlighet att erhålla ersättning enligt COTIF.256 Det krävs även ett för-
tydligande om att art. 23 CUI-förvaltare som citerats ovan inte gäller vid nationella transpor-
ter enligt 8 § st. 2 JTL, men det torde inte hindra att tillämpligheten av andra bestämmelser i 
COTIF bör tolkas mot art. 23 CUI-förvaltare. 
 
4.7 Underhållsentreprenörernas257 rättigheter och skyldigheter enligt COTIF 
En transportörs möjlighet att erhålla ersättning direkt av en underhållsentreprenör framgår av 
artikel 21 (1) CUI-förvaltare: 
 

§ 1 Ersättningsanspråk av transportörens järnvägspersonal mot förvaltaren för skador som denne 
orsakat får, oavsett vilken grund som åberopas, endast göras gällande under de förutsättningar och 
med de begränsningar som anges i dessa enhetliga rättsregler. 

 
Bestämmelsen innebär att en transportör som skadats av exempelvis en underhållsentreprenör 
kan rikta en utomobligatorisk talan direkt mot underhållsentreprenören ”under de förutsätt-
ningar och med de begränsningar som medges” i COTIF. Detta innebär att transportören kan 
begära samma typ av ersättning från underhållsentreprenören som transportören kan erhålla 
från infrastrukturförvaltaren.  
 
Utomobligatoriskt anspråk mot medkontrahentens avtalspart har dock inte alltid medgetts av 
svensk domstol, se bl.a. HD:s bedömning i NJA 2007 s. 758.258 I fallet behandlades frågan om 
den som lidit sakskada kunde rikta anspråk på utomobligatorisk grund mot skadevållaren som 
var underentreprenör till den skadelidandes avtalspart. I fallet medgavs inte full ersättning en-
ligt AB 92 som förelåg i båda avtalsleden.259 Domstolen ansåg att den skadade parten hade 
accepterat ansvarsbegränsningarna i AB 92 även gentemot den skadevållande parten i det 
bakre ledet, och var därför förhindrad att rikta utomobligatoriskt anspråk mot denna under de 
omständigheter som förelåg i fallet.260 Det nämnda förhållandet i NJA 2007 s. 758 skiljer sig 
dock ifrån den avtalskedja som föreligger mellan exempelvis en transportör och en under-
hållsentreprenör, vilket följer av att det är olika typer av avtal i de båda leden. Detta beror 
bl.a. på att COTIF endast gäller mellan transportören och infrastrukturförvaltaren, men även 
då ett avtal om nyttjande av infrastruktur (första ledet) och ett entreprenörsavtal (andra ledet) 
normalt inte har motsvarande innehåll. 
 

																																																								
256 I förarbetet uttalas det dock att ”[i]nfrastrukturförvaltarens ansvar för transportörens förseningskostnader är 
emellertid inte tvingande enligt CUI. Om ansvaret kan avtalas bort eller begränsas, är det enligt regeringens me-
ning tveksamt om de nya reglerna i praktiken kommer att medföra någon ändring. […] I förhållande till utred-
ningens förslag bör det klargöras att det är fråga om ett ansvar som är tvingande till transportörens förmån” se 
prop. 2017/18:62 s. 52; Av 8–9 §§ JTL framgår det således att ”avtalsvillkor som i jämförelse med denna para-
graf inskränker infrastrukturförvaltarens ansvar är utan verkan mot transportören” se 9 § st. 2 JTL. 
257 En underhållsentreprenörerna är normalt en kontraktsmedhjälpare till infrastrukturförvaltaren. 
258 Se NJA 2007 s. 758. 
259 Se NJA 2007 s. 758 (s. 758). 
260 Se NJA 2007 s. 758 (s. 773–774). Observera att ansvarsbegränsningarna i de flesta standardavtal men även 
enligt COTIF:s bestämmelser kan falla bort vid olika typer av kvalificerad oaktsamhet/vårdslöshet. 
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Bestämmelserna i COTIF reglerar även en kontraktsmedhjälpares möjlighet att erhålla ersätt-
ning för skador som uppstår vid järnvägsdrift när skadorna orsakats av exempelvis en trans-
portör, men inte när kontraktsmedhjälparen skadats av den direkta avtalsparten. En skada som 
beror på en transportör kan exempelvis uppstå när en transportör vägrar lämna över spåret till 
entreprenören när entreprenören ska påbörja ett banarbete. Att en underhållsentreprenör blir 
bunden av bestämmelserna i COTIF innebär dock att underhållsentreprenören inte kan erhålla 
ersättning för vare sig ren förmögenhetsskada eller allmänna förmögenhetsskador som orsa-
kats av en transportör,261 eftersom en transportör inte behöver ersätta infrastrukturföraltaren 
för sådana skador. Detta framgår motsatsvis av art. 9 (1) CUI-förvaltare som stadgar följande:  
 

Transportören ska vara ansvarig för 
a) Personskada (dödsfall, personskada eller annan fysisk eller psykisk skada).  
b) Sakskada (förstöring av eller skada på fast eller lös egendom), som vid nyttjandet av infrastruk-

turen har orsakats förvaltaren eller dennes järnvägspersonal av de transportmedel som använts el-
ler de personer eller det gods som transporterats. 

 
Att underhållsentreprenören inte kan erhålla ersättning för annan skada än de som medges en-
ligt bestämmelserna i COTIF framgår av art. 21 (2) CUI-förvaltare: 
 

Ersättningsanspråk av förvaltarens järnvägspersonal mot transportören för skador som denne har 
orsakat får, oavsett vilken grund som åberopas, endast göras gällande under de förutsättningar och 
med de begränsningar som anges i dessa enhetliga rättsregler. 

 
Artikeln i citatet syftar bl.a. till att begränsa möjligheten för parterna att kringgå bestämmel-
serna i COTIF genom att använda olika typer av avtalskonstruktioner.262 Att underhållsentre-
prenören blir bunden av reglerna i COTIF medför att underhållstransportören befinner sig i en 
sämre situation, i fråga om möjligheten att erhålla ersättning från en skadevållande transpor-
tör, när COTIF tillämpas jämfört med om underhållsentreprenören hade kunnat rikta anspråk 
enligt bestämmelserna i SkL. Detta framgår av de citerade styckena i avsnitt 4.7.  
 
Det finns dock en möjlighet för en underhållsentreprenör att erhålla ersättning för exempelvis 
ren förmögenhetsskada. Detta framgår av art. 15 CUI-förvaltare som föreskriver att transpor-
törens ansvarsbegränsningar faller bort om skadan orsakas ”genom handling eller underlåten-
het antingen i avsikt att vålla sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada 
sannolikt skulle uppkomma.” Ett rekvisit som har bedömts i NJA 2014 s. 425 och den slutsats 
som går att dra av NJA 2014 s. 425 är att HD ansåg att handlingen ska vara på gränsen till 
uppsåt, det ska i princip finnas ett likgiltighetsuppsåt till skadan för att ansvarsbegränsning-
arna ska falla bort.263 
 

																																																								
261 SkL blir dock tillämplig om ansvarsbegränsningarna faller bort, se art. 46 (2), art. 48 CIV-person och art. 36 
CIM-gods. 
262 Se COTIF, Central Office Report s. 163 p. 10.  
263 Jfr NJA 2014 s. 425 s. 444; Enevoldsen (2019) s. 4–8. 
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4.8 Infrastrukturförvaltarens ersättningsansvar gentemot transportkunderna 
Som tidigare framgått finns olika typer av avtalskonstruktioner på järnvägsmarknaden. Vissa 
avtalskonstruktioner innebär att kunderna äger vagnarna och själva ombesörjer att tåglägen 
beställs i planeringsfasen.264 Om en transportör som ombesörjer dragningen av kundens vag-
nar skulle vara tvungen att ansöka om ett tågläge för kundens räkning skulle detta troligtvis 
utgöra ett kommissionsavtal.265 Utöver den nyss nämnda, ganska speciella situationen, bör en 
transportkunds mellanhavande med en infrastrukturförvaltare normalt inte klassificeras som 
ett kommissionsavtal. Den grund som en transportkund kan åberopa mot en infrastrukturför-
valtare är därmed utomobligatorisk, vilket innebär att det är bestämmelserna i COTIF som ut-
gör grunden för anspråket. Av detta följer att avtalsvillkoren mellan de olika parterna i avtals-
kedjan normalt inte kan göras gällande vid en utomobligatorisk talan, exempelvis när en 
transportkund vill erhålla ersättning direkt av infrastrukturförvaltaren. Ett uttalande från 
OTIF:s generalförsamling rörande tillämpligheten av art. 20 CUI-förvaltare ger även vid han-
den att avtalsvillkor mellan transportören och infrastrukturförvaltaren inte får inskränka rättig-
heter som tillfaller tredje män, vilka bl.a. är transportkunder. 
 

[…] the parties have the possibility of concluding agreements concerning, for example, contractual 
compensatory damages, sharing of liability or reciprocal waiver of enforcement of their right to 
compensatory damages. These agreements concern only the parties to the contract and cannot be 
concluded to the detriment of third parties.266 

 
Detta innebär att transportkunden enligt COTIF kan rikta ett utomobligatoriskt anspråk mot 
infrastrukturförvaltaren när förvaltaren orsakat skadan. Anspråket grundas därmed på bestäm-
melserna i COTIF och kan inte inskränkas av avtalsvillkor mellan transportören och förvalta-
ren. Även här aktualiseras dock frågan som diskuteras i avsnitt 4.6.1 dvs. om ett gynnande av-
talsvillkor till kundens fördel är en förutsättning enligt COTIF som kan grunda anspråk eller 
ett avtalsvillkor som inte gäller vid en utomobligatorisk talan mot infrastrukturförvaltaren. 
 
4.9 Avtalsförhållandet mellan transportörer på järnvägsmarknaden 
Det finns normalt inget avtalsförhållande mellan transportörer på järnvägsmarknaden. Detta 
innebär att transportörernas mellanhavanden vid eventuella skador inte har reglerats i COTIF 
och därmed gäller utomobligatoriska regler mellan järnvägstransportörerna.267 Det blir således 
allmänna skadeståndsrättsliga principer som reglerar ersättningsfrågor som uppstår mellan 
transportörer på järnvägsmarknaden. Detta styrks av första meningen i förarbetsuttalandet:  
 

																																																								
264 Jfr prop. 2017/18:62 s. 47–48, 72–73 där liknande (andra) avtal som det nämnda i texten diskuteras. 
265 Se avsnitt 4.4. 
266 Se COTIF, Central Office Report s. 174; Jfr att infrastrukturförvaltaren kan komma överens med 
transportören om ersättningsskyldighet för förseningar enligt art. 8 (4) CUI som enligt 9 § st. 2 JTL inte får vara 
till nackdel för transportören. 
267 Se art. 8.2 a p. 3 CUI; SOU 2015:9 s. 133. 
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En särskild reglering synes […] inte vara nödvändig. Det innebär att en regressrätt mot ett annat 
järnvägsföretag enbart kommer att föreligga vid brottsliga förfaranden, eftersom det är en förut-
sättning för ersättning för ren förmögenhetsskada i utomobligatoriska förhållande enligt gällande 
svensk skadeståndsrätt.268 (Egen kursivering) 
 

Av uttalandets andra mening framgår det även att författarna till SOU:n missat att det finns 
rättspraxis där skadevållaren fått ersätta ren förmögenhetsskada utan att någon brottslig hand-
ling ägt rum. En uppmärksam läsare kan vid det här laget dra slutsatsen att förarbetena som 
berör järnvägsmarknaden i vissa fall bör läsas med kritiska ögon.269 Att förarbetena har tyd-
liga brister medför att det finns få trovärdiga källor att hämta vägledning från vid tredjemans-
skador på järnvägsmarknaden. På senare år finns det endast ett svenskt rättsfall där tredje-
mansskador prövats med utgångspunkt i rättsförhållanden på järnvägsmarknaden, se Solna 
tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09. 
 
Rättsfallet i Solna tingsrätt handlade om att Green Cargo AB orsakat järnvägsföretaget Väst-
trafik AB en tredjemansskada. Skadan uppstod genom att en anställd hos Green Cargo missat 
att justera vagnarnas bromsförmåga enligt gällande föreskrifter, ett handlande som orsakade 
en urspårning i Kungsbacka.270 Trafikverket ägde den skadade infrastrukturen och led därmed 
sakskada och Västtrafik AB var den dominerande transportören på den skadade bandelen och 
led därför förmögenhetsskada i form av bl.a. inkomstbortfall.271 Den förare som var anställd 
hos Green Cargo blev senare dömd för allmänfarlig vårdslöshet, vilket var en av grunderna 
till att Västtrafik yrkade skadestånd av Green Cargo.272 Domstolen bedömde att Västtrafiks 
skada var en allmän förmögenhetsskada som följde av den sakskada som drabbat Trafikverket 
såsom ägare till den skadade infrastrukturen. Domstolen bedömde därför att Västtrafik inte 
skulle erhålla något skadestånd.273 Tingsrätten yttrade även: 
 

När det gäller [skadeståndsskyldighet gentemot en] nyttjanderättshavare brukar det vidare anges 
som en förutsättning att denne ska ha en i något avseende rättsligt skyddad rådighet – företrädesvis 
en ensamrätt – över saken. En annan omständighet som tillmäts betydelse är att innehavet är mer 
stadigvarande. 
 

																																																								
268 Att inte reglera förhållandet mellan transportörerna verkar vara ett medvetet val, se SOU 2015:9 s. 133; 
Förhållandet mellan transportörerna diskuterades även av COTIF:s general assembly: ”Also examined was a 
proposal which sought to introduce an additional sentence (’a carrier using the same infrastructure is not consid-
ered as a third party’)”, se COTIF, Central Office Report s. 171. 
269 Se bl.a. förarbetsuttalandet om 7 kap. JB som diskuterats i avsnitt 2.4.4.1; SOU 2015:9 s. 173 uttalas det att 
transportören inte ska kunna erhålla sådan ersättning till skillnad från ett uttalande i SOU 2014:26 s. 119 där det 
uttrycks att transportören kan få ersättning av infrastrukturförvaltaren som går utöver de tvingande skyldighet-
erna och i det senaste förarbetet prop. 2017/18:62 s. 55 uttrycks det att infrastrukturförvaltaren inte bör behöva 
ersätta kostnader utöver de tvingande skyldigheterna. Det uttrycks också att ”som en allmän princip gäller […] at 
en skadelidande är skyldig att försöka begränsa sin skada och att underlåtenhet i detta avseende kan påverka rät-
ten till ersättning. Enligt regeringens mening är detta tillräckligt för att förhindra missbruk.” 
270 Se Varbergs tingsrätt mål B 335–07, 2008-04-07; Enevoldsen (2019) s.5–6. 
271 Se Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09 och Västtrafiks utveckling av talan.  
272 Se Varbergs tingsrätt mål nr B 335–07, 2008-04-07. 
273 Se Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09”Har västtrafik lidit ersättningsgill tredjemansskada”. 
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Oavsett om det varit Västtrafik som istället för SJ hade innehaft nyttjanderätten kan det konstateras 
att bolaget endast var en av flera som trafikerade bandelen. Västtrafik hade således inte någon en-
samrätt att nyttja banan.274 
 

Utifrån tingsrättens resonemang kan man utläsa att tingsrätten ansåg att Västtrafik inte hade 
ett konkret och närliggande intresse i infrastrukturen eftersom ett tågläge inte var en sådan typ 
av nyttjanderätt som kunde medföra rätt till ersättning för tredjemansskada. 
 
4.10 Sammanfattning fjärde kapitlet  
Av fjärde kapitlet går det att utläsa att reglerna om vilka skador som ska ersättas av infrastruk-
turförvaltaren skiljer sig från det som gäller mellan exempelvis en godstransportör och en un-
dergodstransportör. Det står uttryckligt i CIM-gods att en undertransportör inte behöver er-
sätta en annan transportör för högre ersättning än vad som följer av COTIF. Motsvarande be-
stämmelse har inte införts i CUI-förvaltare vilket leder till slutsatsen att om inget annat har 
avtalats, där avvikelser får göras enligt COTIF, får en infrastrukturförvaltare betala ut ersätt-
ning som kan vara högre än de tvingande skyldigheterna i COTIF så länge ersättningen är be-
fogad. Beroende på vem som riktar anspråk ska ersättningen antingen betalas ut till en trans-
portör eller direkt till transportkunden (tredje man). En sådan tes styrks av att skaparna till 
COTIF annars borde föreskrivit om motsvarande begränsningsklausul som finns i CIM-gods 
även till förmån för infrastrukturförvaltarna. Av 9 § st. 2 JTL framgår det även att infrastruk-
turförvaltaren inte får inskränka transportörens möjlighet att erhålla regressersättning.  
 
I fjärde kapitlet tydliggörs en bristande systematik som följer av COTIF:s regelverk. Bristen 
avser kontraktsmedhjälparnas skyldigheter och rättigheter gentemot tredje man.275 Detta ver-
kar följa av att COTIF är kundvänlig och kontraktsmedhjälparna till infrastrukturförvaltaren 
får genom COTIF i fråga om utomobligatoriskt skadeståndsanspråk, samma rättigheter och 
skyldigheter som infrastrukturförvaltaren har gentemot transportör och transportkund. En un-
derhållsentreprenör får därmed som skadevållare ett sämre skydd mot ersättningsanspråk i 
jämförelse med SkL, då underhållsentreprenören även kan bli ersättningsskyldig för förse-
ningsersättning. Som skadelidande får underhållsentreprenören även sämre möjligheter att er-
hålla ersättning i jämförelse med SkL, då någon ersättning för ren förmögenhetsskada inte er-
sätts enligt COTIF. Det beror på att COTIF är, som tidigare nämnts, exklusiv när anspråket 
har sin grund i ett avtalsförhållande som regleras av COTIF. 276 Ersättning enligt exempelvis 2 
kap. 1 § SkL medges då endast om ansvarsbegränsningarna faller bort, en fråga som har prö-
vats I NJA 2014 s. 425 där HD bedömde att en brottslig handling inte medförde att ansvarsbe-
gränsningarna föll bort.277  

																																																								
274 Se Solna tingsrätt mål, datum 2010-10-25, nr 4462–09, under rubrik ”Har västtrafik lidit ersättningsgill tred-
jemansskada”; Se dock Håkan Andersson -”Ekonomiska intressen baseras inte alltid på vad man traditionellt 
skulle kalla en ’rättighet’, en undersökning av de olika intressenas skydd är därför mer givande än att söka här-
leda skyddet via någon rättighet” i Trepartsrelationer s. 50.  
275 Lagstiftningen avviker från vad som är normalt. Heidbrink menar exempelvis att den offentliga rätten i ”den 
svenska rättstraditionen präglas […] långt mera av över- och underordning än den privata rätten, som i grunden 
anses reglera förhållande mellan formellt jämställda parter.” se Heidbrink, Ett avtal i gränslandet s. 144. 
276 Den möjlighet som finns att erhålla ersättning för ren förmögenhetsskada är när ansvarsbegränsningarna faller 
bort, se art. 46 (2), art. 48 CIV-person och art. 36 CIM-gods; jfr NJA 2014 s. 425 (p. 24). 
277  Se NJA 2014 s. 425 (p. 3, p. 24). 
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5 Slutsats och analys 
5.1 Allmänt 
Femte kapitlet syftar till att besvara frågeställningarna som ställts i uppsatsens första kapitel. 
Den första frågeställningen som ska besvaras lyder på följande sätt: Under vilka förutsätt-
ningar är allmänna förmögenhetsskador som drabbar tredje man (tredjemansskada) och ren 
förmögenhetsskada ersättningsgilla? 
 
Inledningsvis ges en kort beskrivning tredjemansskador mot utomstående där COTIF inte är 
tillämplig. När exempelvis en fastighetsägare, som inte faller inom COTIF:s tillämpningsom-
råde skadas, har infrastrukturförvaltaren normalt ett strikt ansvar när skadan uppstår vid järn-
vägsdrift. Infrastrukturförvaltaren har, i sin tur, enligt avtalet som förvaltaren har med trans-
portören möjlighet att begära ersättning från den skadevållande transportören som orsakat 
skadan.278 Ett anspråk av en utomstående mot infrastrukturförvaltaren är utomobligatoriskt i 
likhet med flera av de anspråk som diskuterats och analyserats i fjärde kapitlet. Skador mot 
utomstående är inte en av kärnfrågorna i uppsatsen och någon ytterligare analys kommer där-
för inte genomföras av den nämnda skadan. I fjärde kapitlet har det skett en omfattande analys 
av möjligheterna att erhålla ersättning för allmän förmögenhetsskada enligt COTIF. Det kom-
mer inte ske någon ytterligare analys av skadorna som analyserats i fjärde kapitlets samman-
fattning eftersom möjligheten att erhålla ersättning enligt COTIF redan har besvarats i sam-
manfattningen. Den relation på järnvägsmarknaden som återstår att analysera är den mellan 
transportörerna på järnvägsmarknaden.  
 
5.2 Ren förmögenhetsskada till följd av klandervärt agerande 
Mellan transportörerna gäller inte bestämmelserna i COTIF om de inte tar del i samma trans-
port. Detta medför att det vanligtvis är allmänna skadeståndsrättsliga reglerna som gäller vid 
skador mellan transportörer. En av ansvarsgrunderna som kan göras gällande finns i 2 kap 2 § 
SkL och medför att det normalt ska föreligga brottslig handling för att det ska vara fråga om 
ren förmögenhetsskada enligt 2 kap 2 § SkL. Av kapitel tre framgår även, att ansvarsgrunden 
”brott” i 2 kap. 2 § SkL av domstolarna, under senare år, bedömts innefatta även mer kvalifi-
cerade typer av klandervärda beteenden. HD har bl.a. uttalat att ett handlande som är ”kvalifi-
cerat otillbörligt”279 kan medföra ersättningsskyldighet för ren förmögenhetsskada. Till detta 
kommer också att den norm som överträtts ska syfta till att skydda intresset som skadats.280  
 
Den så kallade normskyddsläran har diskuterats i kapitel 3 och jämförs nu med relationerna 
på järnvägsmarknaden. I uppsatsen tydliggörs att intresset som normerna på marknaden avser 
att skydda avviker från de skyddsintressen som återfinns hos andra liknande normer. Lik-
nande normer återfinns bl.a. i trafikförordningen och en överträdelse av en säkerhetsbestäm-
melse på järnvägen medför nödvändigtvis inte att handlandet är brottsligt till skillnad från när 
en lastbilschaufför åsidosätter en norm i trafikförordningen, ett handlande som ofta kan leda 
till böter eller fängelse för lastbilschauffören. Att normens skyddsintresse är ovisst beror på 

																																																								
278 Se avsnitt 3.6–3.9.  
279 Se NJA 2005 s. 608; Avsnitt 3.6. 
280 Se diskussionerna i kap. 3 (hela stycket). 
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att säkerhetsbestämmelserna på järnvägsmarknaden har sin grund i EU-regleringar främst 
TSD-drift och SERA-direktivet. De nämnda säkerhetsbestämmelserna återfinns i avtalet mel-
lan infrastrukturförvaltaren och transportören men binder inte civilrättsligt andra än parterna i 
avtalet. Transportörerna har dock även förpliktelser gentemot det allmänna genom att Trans-
portstyrelsen förpliktar transportörerna att visa hur de förebygger skador och bedriver en sä-
ker verksamhet. Transportören visar detta i samband med att transportören ansöker om ett sä-
kerhetsintyg; transportören ansöker då om en förmån från Transportstyrelsen, vilket skapar 
förpliktelser mellan den enskilda transportören och det allmänna, men inte mellan transportö-
ren och andra transportörer. Att säkerhetsbestämmelsen endast skapar förpliktelser mot trans-
portörens medkontrahent respektive mot Transportstyrelsen innebär att det inte är säkert att 
normen även avser att skydda andra transportörer. Det har nämnts att den som inte betalar 
skatt inte blir skadeståndsskyldig för ekonomiska skador gentemot grannen, även då detta in-
nebär att grannen skadas ekonomiskt, som en följd av normöverträdelsen.281 Det är således 
oklart huruvida en överträdelse av säkerhetsbestämmelserna vid skada kan medföra skade-
ståndsskyldighet gentemot en annan transportör för ren förmögenhetsskada. 
 
I uppsatsen har det dock framförts flera argument som talar för att säkerhetsbestämmelserna 
även avser att skydda transportörerna mot varandra. Rättsläget är således oklart. Kan det kon-
stateras att en norm har överträtts, vilken syftar till att skydda andra transportörer mot skador, 
bör överträdelsen när den är tillräckligt klandervärd leda till skadeståndsansvar enligt 2 kap. 2 
§ SkL. Beteenden som kan leda till skadeståndsskyldighet kan då vara att medvetet hindra 
andra transportörer från att komma i tid till slutstationen, att utnyttja andra transportörers 
spårkapacitet eller underlåta att uppfylla avtalsvillkor med infrastrukturförvaltaren när avtals-
brottet medför skada för andra transportörer. De beteenden som nämnts är exempel, som i lik-
het med att frångå säkerhetsbestämmelser, bör vara beteenden som inte är acceptabla och som 
därför kan medföra skadeståndsskyldighet enligt 2 kap 2 § SkL. 
 
5.3 Ett konkret och närliggande intresse 
Det framgår av uppsatsens teoriavsnitt att det krävs lagstöd för att döma ut skadestånd. Det 
lagrum som ligger närmast att tillämpa vid skador på nyttjanderätter och likande typer av in-
tressen är 2 kap 1 § SkL som reglerar sakskada. I likhet med ren förmögenhetsskada bör dom-
stolens bedömning således innebära att nyttjanderätter till sakskador och följdskador till dem i 
vissa fall är bör ersättas enligt 2 kap. 1 § SkL när det föreligger ”ett konkret och närliggande 
intresse”. Detta kan ifrågasättas, men bedömningen ovan följer uppsatsen teoriavsnitt. ”[E]tt 
konkret och närliggande intresse” föreligger generellt vid: 282 
 

(1) En nyttjanderätt (intresse) 
(2) Intresset i saken ska vara tydligt och synligt (konkret) 
(3) Nyttjanderätten ska vara av ägarliknande karaktär (närliggande 

																																																								
281 Avseende fakta i stycket se avsnitt 3.9.1; avsnitt 3.10; prop. 1972:5 s. 258. 
282 Se avsnitt 3.8. (hela stycket). 
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I uppsatsen förs ett resonemang om att nyttjanderätterna på järnvägsmarknaden är av olika ka-
raktär och att vissa överensstämmer med JB:s bestämmelser om arrende medan andra upplå-
telser, som exempelvis ett tågläge, saknar en direkt motsvarighet i JB.283 Ett arrende stärker 
exempelvis argumentationen om att ersättning för tredjemansskada ska medges. Tåglägets ka-
raktär å andra sidan medför försämrade möjligheter för tredje man att erhålla ersättning för 
tredjemansskada, eftersom tågläget saknar motsvarighet bland nyttjanderätterna som regleras 
av JB. Av rättspraxis och av rättsvetenskapen går det dock att dra slutsatsen att hänsyn måste 
tas till alla omständigheter i fallet, vilket innebär att om det finns tillräckligt många omstän-
digheter som talar för att ersättning bör medges vid ett tågläge bör sådan ersättning medges. 
Samma sak torde därmed gälla vid ett arrende. Finns det tillräckligt många omständigheter 
som inte talar för eller som talar emot ersättningsskyldighet så ska ersättning för tredjemans-
skada, pga. exempelvis inskränkningar i ett arrende, inte medges.284  
 
På järnvägsmarknaden har tågläget en avgörande betydelse för en transportörs möjlighet att 
över huvud taget bedriva verksamhet på järnvägen. När en transportör förlorar sitt tågläge 
pga. att en annan transportör spårat ur, i likhet med det som hände Västtrafik, är det förutse-
bart för alla aktörer på järnvägsmarknaden att följden får ekonomiska konsekvenser. I Väst-
trafik mot Green Cargo var det Västtrafik tillsammans några få aktörer som innehade huvud-
delen av tåglägena på den nämnda banan, och Green Cargo var även en av dem. Därför måste 
det ha stått klart för Green Cargo att ett avsteg från säkerhetsbestämmelserna kunde leda till 
att Västtrafik m.fl. kunde lida förmögenhetsskada.285 
 
I Västtrafik mot Green Cargo kan det ifrågasättas huruvida intresset var ”närliggande”. Även 
tingsrätten kom i rättsfallet fram till att intresset troligtvis inte var närliggande eftersom det 
inte var en exklusiv nyttjanderätt. Om vi konstaterar att det kanske fanns ett ”konkret och när-
liggande intresse” så bör även flodvågsargumentet diskuteras. På järnvägsmarknaden finns 
det endast ett fåtal aktörer som tillsammans står för majoriteten av transporterna i Sverige, 
och det vore därmed svårt att tala om några flodvågseffekter.286  
 
Ett annat argument mot att tredjemansskador ska ersättas är att parterna kan förebygga de 
ekonomiska verkningarna på andra sätt, exempelvis genom att avtala om att få kostnaderna 
ersatta från den direkta avtalsparten. Avtalet mellan infrastrukturförvaltaren och transportören 
inskränks inte bara av COTIF, utan även av JVL. Inskränkningarna leder till att infrastruktur-
förvaltaren måste utforma avtal som är likvärdiga, med respektive transportör. Att avtalen i 
princip är likalydande för alla parter som ingår avtalen med infrastrukturförvaltaren medför 
att JNB:n och trafikeringsavtalet får karaktär av standardavtal, eller som det uttrycks i SERA-
direktivet ”ett arrangemang inom ramen för administrativa åtgärder”.287 Möjligheten att avtala 
om ersättning vid skador som orsakas av andra transportörer är således små.  

																																																								
283 Se avsnitt 2.4.4.1. 
284 Se kapitel 3. 
285 Se avsnitt 4.9. 
286  Se kap. 2–3 (hela stycket); SOU 2014:26 s. 116–11. 
287 Avseende fakta i stycket se, kapitel 2; avseende citatet, se art. 3 (16) i SERA-direktivet. 
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Svaret på om skador mellan transportörer kan medföra en ersättningsgill tredjemansskada är 
att det bl.a. beror på hur stor del av trafikeringen av infrastrukturen som den skadelidande 
transportören har. men även på typen av upplåtelse exempelvis om det rör sig om en upplå-
telse av ett specifikt spår för en längre tid. Det kan även bero på om det finns andra möjlig-
heter att genomföra transporten. På järnvägsmarknaden kan man normalt presumera att en 
transportörs nytta med viss infrastruktur är synlig även för de andra parterna, även en person-
transportör förstår att en godstransportör inte kan frakta från en viss kund om persontranspor-
tören spårar ur på den enda infrastrukturen som leder till kunden. Det finns dock flera olika 
omständigheter som ska bedömas, både på skadelidandes respektive skadevållarens sida, om-
ständigheter som i slutändan ska vägas mot varandra.288 
 
5.4 Avslutande kommentar avseende ändamålsenlighet 
I förarbetet till den nya järnvägstrafiklagen uttalas det att den nya lagen bl.a. syftar till att 
stärka transportkundernas rättigheter vid förseningar och brister i infrastrukturen, men även 
att förbättra transportörernas möjligheter att erhålla ersättning av infrastrukturförvaltarna när 
förvaltarna orsakat skadan.289 Dessa mål har blivit uppfyllda genom att lagstiftningen har änd-
rats. Att direkt föra in COTIF som svensk lagstiftning får inte bara följden att transportörernas 
och transportkundernas rättigheter stärks utan medför även vissa frågetecken kring hur lag-
stiftningen ska tolkas. Ett sådant exempel på att lagstiftningen i vissa delar är oklar är frågan 
om vad som utgör ”förutsättningar” vid en utomobligatorisk talan. Kan exempelvis förutsätt-
ningarna återfinnas i avtalet mellan A och B när A vill rikta anspråk mot C, även då det inte 
föreligger kommission. Att detta är oklart syns även i Trafikverkets JNB där Trafikverket rent 
språkligt inskränker transportörens rätt att rikta anspråk mot infrastrukturförvaltaren, trots att 
en sådan inskränkning är ogiltig enligt 9 § st. 2 JTL. Dessa oklarheter har lagstiftaren haft 
möjlighet att klargöra i förarbetena. Detta har dock lagstiftaren misslyckas med genom att 
snarare skapa ett mer oklart rättsläge i vissa delar jämfört med om lagstiftaren avstått från att 
kommentera lagstiftningen. Detta eftersom de statliga utredningarna i vissa delar talar emot 
varandra. Andra uttalanden är istället så vaga att följden istället blir felaktig, om exempelvis 7 
kap. JB inte skulle vara tillämplig vid nyttjanderätter på järnvägen hade lagstiftaren kunnat 
lagstifta om detta, i likhet med undantagen som finns i 7 kap 4 § JB om bostadsrätt, vägrätt 
och gravrätt. Nu finns det istället ett förarbetsuttalande som tar sikt på alla nyttjanden av järn-
vägsinfrastruktur och som hamnar i konflikt med JB:s bestämmelser om bl.a. arrende.290  
 
Slutsatsen på den andra frågeställningen blir att JTL och JVL i och för sig uppfyller dess syf-
ten att skydda transportören och kunden samt främja den fria rörligheten. Det finns dock flera 
frågetecken som ännu inte blivit utredda – vissa som lagstiftaren själv skapat genom otydliga 
och felaktiga förarbetsuttalanden. Vid en tolkning av reglerna på järnvägsmarknaden måste 
rättstillämparen således ta hänsyn till alla regler på marknaden och rättssystemet som helhet, 
annars sker inte en adekvat bedömning av vad som är gällande rätt.  

																																																								
288 Se bl.a. avsnitt 3.5. 
289 Se kapitel 1.1; prop. 2017/18:62 s. 1, 51–52. 
290 Avseende uttalandet se avsnitt 2.4.4.1. 
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Bilaga 1 
 

Allmänt om avtalskedjor (ett exempel).  
 

(A) Kund  (B) Transportör (C) Infrastrukturförvaltare  
 
 

 
Lagstiftning på järnvägsmarknaden 
Observera att både transportören och undertransportören måste ingå avtal med infrastruktur-
förvaltaren får att trafikera infrastrukturen. 
 
Lag  

Transportkund   
 
CIM-gods/   CIM-gods/ 
CIV-person  CIV-person   Lag 
 

Transportör  Undertransportör    
 
  
 

   Lag 
oreglerat  
  oreglerat 
 
               Infrastrukturförvaltare   Underhållsentreprenör 
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Avtalsrelationer på järnvägsmarknaden 
Observera att både transportören och undertransportören måste ingå avtal med infrastruktur-
förvaltaren får att trafikera infrastrukturen. 
 
Avtal 
 

      Transportkund   
 
Transportavtal   
     avtal 

 Transportavtal 
       Transportör  Undertransportör    

 
Trafikeringsavtal   
JNB   
TTJ 

   
      avtal 
                     AB 04/ ABT 06 

Infrastrukturförvaltare   
Underhållsentreprenör 
 
 
 
Utomobligatoriska relationer på järnvägsmarknaden 
 
Transportör  Transportör som ej tar del i samma transport (SKL)  
 
Infrastrukturförvaltare   Underhållsentreprenör (SKL) 
 
 
  Underhållsentreprenör (COTIF) 
 
Transportkund   Infrastrukturförvaltare (COTIF) 
   
   Undertransportör (COTIF) 
 
 
Transportör  Underhållsentreprenör (COTIF) 
 
 
 
Infrastrukturförvaltare   Andra enskilda (JTL) 


