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Martin Jansson 
 
 

 
Sammanfattning 
 
Den första juli 2007 kommer en ny transporträttskonvention att träda i kraft. Konventionen förbereds av 
FN-organet UNCITRAL och avser behandla internationella transporter, där hela eller största delen av 
transporten sker till sjöss. De multimodala transporterna – alltså de där mer än ett transportsätt används i 
en transportkedja – ökar stadigt i omfattning och behovet av en harmonisering av internationella 
transporter är stort. Eftersom UNCITRAL:s konvention ämnar omfatta även till internationella 
sjötransporter anslutande landtransporter är ett av uppsatsens syften att undersöka hur omfattande denna 
multimodalitet är. En annat syfte med uppsatsen är att utreda huruvida multimodala transporter kan anses 
utgöra ett transportsätt sui generis. I uppsatsen kommer en fiktiv transport från New York till Oslo, via 
Rotterdam och Göteborg, att företas och analyseras. Inom ramen för exempeltransporten presenteras de 
regler som är aktuella om transporten företas idag och de regler som blir aktuella på transporten när 
UNCITRAL:s konvention trätt ikraft. 
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FÖRKORTNINGAR 
CIM Uniform Rules concerning the Contract for International Carriage of 

Goods by Rail 

CMI  Comité Maritime International 

CMR Internationella vägtransportskonventionen “The international convention 

on carriage of goods by road”  

COTIF Internationella järnvägskonventionen “Convention concerning 

International Carriage by Rail” 

IMF  International Monetary Fund 

JVL  Järnvägstrafiklagen 

LFL   Luftfraktslagen 

LoLo  Lift On Lift Off 

LPP Land Performing Party 

MMK   UNCITRAL/CMI:s Draft Instrument on the Carriage of Goods [Wholly or 

partly] [by sea] 

MPP Maritime Performing Party 

MTK Multimodala transportkonventionen 1980, MT-konventionen 

OPP Other Performing Party 

RoRo   Roll On Roll Off 

SDR   Special Drawing Rights 

SjöL   Sjölagen 

UNECE   United Nations Economic Commission for Europe 

UNCITRAL United Nations Commission on International Trade Law 

VTL  Lag om inrikes vägtransport 
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BEGREPPSFÖRKLARING 
 

AVLASTARE  

Avlastaren är den som levererar last till fartyget.  

AVSÄNDARE  

Avsändaren är den som vid styckegodsbefraktning ingår sjöfraktavtal med 

transportören. Avsändare och avlastare är ofta samma person eller bolag. 

FRAKT 

Den betalning som utgår för ett transportuppdrag. 

JÄRNVÄG  

Inom transporträtten är en järnväg det järnvägsbolag som ombesörjer en viss transport. I 

Sverige är Statens Järnvägar, SJ, den enskilt största järnvägen. Med begreppet 

avsändarjärnväg menas alltså det bolag från vilket transporten avgick. 

KONOSSEMENT (BILL OF LADING)  

Dokument som innefattar villkoren för den transport som skall utföras, som utgör kvitto 

på att viss beskriven last mottagits ombord och som även fungerar som 

åtkomsthandling/legitimationshandling för den som skall ta emot lasten på 

destinationsorten. 

KONTRAHERANDE TRANSPORTÖR  

En kontraherande transportör är den med vilken en avsändare av gods normalt tecknar 

ett multimodalt transportavtal. Den kontraherande transportören behöver inte själv 

utföra själva tranporten, utan lämnar normalt ut hela eller del av uppdraget på en eller 

flera utförande transportörer. 

LANDTRANSPORTÖR  

Med landtransportör avses den som transporterar gods på land. I uppsatsens 

”exempeltransport” kommer landtransportören vara en utförande transportör och 

transporten en internationell landtransport (Göteborg till Oslo). 

REDARE  

Med redare avses en utförande sjötransportör. Inom ramen för ett multimodalt 

transportavtal kan redaren även inta rollen som kontraherande transportör. Stora 

rederier, vilka ombesörjer multimodala transportkedjor kan således vara kontraherande 

transportörer för hela transportavtalet och utförande transportör endast för 

sjötransporten. Vissa rederier äger även landtransportmedel och i dessa fall kan ett 
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rederi vara dels kontraherande transportör, dels utförande dito för hela transportavtalet. 

I en snäv tolkning menas med redare endast den som äger ett fartyg och i en vidare 

tolkning även den som disponerar ett fartyg utan att äga det. I uppsatsen används den 

vidare tolkningen. 

SJÖBEN  

En transportsträcka till sjöss. 

SJÖFRAKTSEDEL  

Dokument som innefattar villkoren för den transport som skall utföras och som utgör 

kvitto på att viss beskriven last mottagits ombord men som inte har konossementets 

funktion att fungera som åtkomsthandling/legitimationshandling för den som skall ta 

emot lasten på destinationsorten. 

SJÖTRANSPORTÖR  

Se Redare. 

UTFÖRANDE TRANSPORTÖR  

Den redare eller landtransportör som engageras för utförande av en transport som en 

annan part (den kontraherande transportören) åtagit sig att utföra. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Multimodala transporter är ett begrepp som, i motsats till unimodala transporter, innebär 

att en transportkedja företas med hjälp av mer än ett transportsätt. Den legala 

definitionen av en multimodal transport är: 

 

”A contract for the multimodal carriage of goods contains an undertaking by a carrier, 

who is called the multimodal transport operator, to perform carriage of goods by at 

least two different modes of transport from the place where the goods are taken in 

charge to a place designated for delivery”.1 

 

Under lång tid var sjötransporten det dominerande transportsättet och det var inte förrän 

från slutet av 1800-talet som detta transportsätt fick konkurrens av andra; nämligen 

vägtransport, järnvägstransport och, under 1900-talets första hälft, även lufttransport. 

 

I dag företas transporter ofta med hjälp av mer än ett transportsätt. Det kan handla om 

att en last containrar ombordlastade på ett tåg vid punkt A på järnväg, körs till ett skepp, 

liggandes i hamn vid punkt B, för vidare befordran över havet till punkt C. Väl i land 

ställs containrarna på lastbilsflak för transport till ett flygplan vid punkt D, för att 

slutligen flygas till sin slutdestination, punkt E. Mellan punkt A och punkt E kan ett 

flertal landgränser ha passerats vilket gör det till en Internationell Multimodal 

Transport. En av de vanligaste formerna av multimodal transport består i att den 

huvudsakliga transportsträckan sker till sjöss och den eller de anslutande transporterna 

sker via antingen lands- eller järnväg. 

 

Internationella transporter regleras i mycket stor utsträckning genom konventioner. 

Dock finns det i nuläget ingen konvention som reglerar multimodala transporter. Det 

finns endast konventioner för unimodala transporter, vilket ställer till med problem, 

eftersom många transporter de facto företas multimodalt. FN har genom sitt organ 

UNCITRAL2 försökt att skapa en konvention för multimodala transporter, men 

                                                
1 Art 1.1, MT konventionen 1980. 
2 United Nations Commission on International Trade Law. 
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misslyckats. Senaste försöket gjordes och misslyckades 1980, men under de senaste 

åren har FN återigen försökt att skapa förutsättningar för en internationell konvention 

rörande multimodala transporter. 

 

UNECE3 administrerar cirka femtio internationella konventioner och 

överrenskommelser på transportområdet, såsom till exempel ”the Convention on the 

Contract for the International Carriage of Goods by Road” (CMR)4, som är en 

landsvägstransportskonvention, och ”the International Convention to Facilitate the 

Crossing of Frontiers of Goods Carried by Rail” (COTIF) för järnvägstransporter. När 

antalet internationella konventioner är stort, medför det att transporträtten blir tungrodd 

och svåröverskådlig. Det är av denna anledning viktigt att i största möjliga utsträckning 

harmonisera transporträtten. 

 

Som det ser ut idag finns det tvingande regler avseende exempelvis internationella 

vägtransporter inom EU. Dessa regler är av unimodal natur och det råder osäkerhet om 

huruvida dessa regler skall anses vara tillämpliga även på transporter som är del av ett 

multimodalt tranportavtal. EU:s regler för vägtransporter är tvingande åt ”båda håll”, 

vilket innebär att avtalsvillkor som avviker från regelsystemet är ogiltiga, oavsett om de 

är till för- eller nackdel för avtalsparterna. Om en internationell konvention, avseende 

multimodala transporter införs, uppstår frågan huruvida EU:s regler fortfarande kommer 

att kunna anses vara gällande på den del av transporten som EU-regelverket träffar, eller 

om en multimodal transport skall anses vara en ”egen” slags transport, vilken således 

inte skulle omfattas av de tvingande EU-reglerna. 

1.2 Problemformulering 

På vilket sätt kommer en implementering av UNCITRAL:s konvention för 

internationella transporter att påverkas av befintliga konventioner, till exempel den 

europeiska landtransportkonventionen CMR? I vilken utsträckning kommer 

UNCITRAL:s internationella transportkonvention, när den träder i kraft, att kunna 

tillämpas såsom en konvention där multimodala transportkedjor utgör ett transportsätt 

sui generis? 

                                                
3 United Nations Economic Commission for Europe. 
4 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, även känd som 
The international convention on carriage of goods by road, eller Konventionen om fraktavtal vid 
internationell godsbefordran på väg. 



 13 
  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är tvåfaldigt. Det första är att undersöka på vilket sätt en multimodal 

transport regleras idag, vilka regler som blir tillämpbara i en given situation och hur 

införandet av en internationell konvention kommer att påverka denna transport. 

Uppsatsens andra syfte är att undersöka huruvida en multimodal transportkedja kan 

anses utgöra ett transportsätt sui generis, alltså ett transportsätt som är skiljt från de 

deltransporter som används i transportkedjan. 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer inte att göra anspråk på att vara applicerbar inom hela 

transporträtten. UNCITRAL:s konvention är tillämplig på transporter som företas helt, 

eller till största delen, till sjöss. Av denna anledning kommer störst tyngd att läggas på 

förhållanden som rör sjötransporter och därtill hörande lands- eller järnvägstransporter. 

Kombinationen sjötransport/lufttransport är sällan förekommande och därför kommer 

lufttransporträttens regler att beröras endast i korthet. Anledningen till att lufttransporter 

alls berörs är pedagogisk, nämligen att ge läsaren en helhetsbild av transporträtten. Av 

utrymmesskäl är det i den här uppsatsen alltså sjötransport som är det huvudsakliga 

transportsättet. Ej heller kommer exempelvis transporter av miljöfarligt eller farligt gods 

att behandlas, då det finns specialregler för dessa. Av utrymmesskäl kommer uppsatsen 

ej heller att behandla problem vad avser gränspasseringar och förtullning, trots att det är 

vid internationella transporter den här typen av problem kan tänkas uppstå. 

 

När det gäller transkontinentala transporter är olika regler i kraft beroende av vilken 

kontinent gods skeppas till eller från. Uppsatsen behandlar frågor vilka rör gods som 

transporteras från Amerika till Europa. Att försöka bringa ordning i vilka regler som 

gäller då gods transporteras från Europa till exempelvis Amerika eller Asien är av tids- 

och utrymmesskäl inte möjligt. 

 

UNCITRAL:s konventionsförslag innehåller ett kapitel som behandlar elektronisk 

kommunikation, till exempel elektroniska transportdokument. Innebörden av 

elektroniska handlingar och dess betydelse för transporter kommer ej närmare att 

beröras i denna uppsats eftersom effekter av elektroniska underskrifter med mera 

snarast verkar vara ett eget uppsatsämne. 
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Tecknande av försäkringar är av ytterligt stor betydelse för möjliggörande av 

internationella transporter, uni- såväl som multimodala. Frågorna som ställs i uppsatsen 

är dock av principiell karaktär varför försäkringsskydd endast kort berörs i kapitel åtta. 

1.5 Metod 

Uppsatsen bygger på tolkning av konventionstext och doktrin. De konventioner vilka 

behandlas i uppsatsen är dels det konventionsförslag som UNCITRAL för närvarande 

arbetar med, dels de transporträttsliga konventionerna CMR, MTK, Hamburgreglerna 

och Haag-Visbyreglerna. Utöver konventionstext och doktrin har även Sveriges 

regerings representant i FN-organet UNCITRAL intervjuats. 

 

I tolkningssituationer har en syftestolkning använts. UNCITRAL har i sitt 

konventionsförslag förklarat att: 
 

“In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international character and to 

the need to promote uniformity in its application and the observance of good faith in 

international trade”.  

 

Syftet för var och en av parterna i ett transportavtal torde tämligen ofta vara att uppnå 

vinstmaximering. Detta är dock något som FN-organet UNCITRAL, uttryckt ej vara ett 

allenarådande syfte vid utformningen av en internationell konvention för multimodala 

transporter.5 Istället bör syftet vara att tillskapa en konvention vars effekter på det 

transporträttsliga området blir rättvisa och ekonomiskt effektiva. Innebörden av 

begreppen rättvisa och ekonomisk effektivitet kan dock vara svår att utröna. I tidigare 

konventioner har parterna inte behandlats lika,6 vilket för den ofördelaktigt behandlade 

parten naturligtvis ter sig orättvist och ineffektivt. Med ekonomisk effektivitet menas 

alltså inte, i det här fallet, vinstmaximering. Ekonomisk effektivitet torde kunna uppnås 

om regelverket för den internationella transportmarknaden blir överskådligt och 

gränserna vad avser till exempel ersättningar blir enhetligt satta, vilket också skulle 

kunna medföra att tillämpbarheten ökar. UNCITRAL har vid utformandet av 

konventionstexten försökt att behandla samtliga parter rättvist. Det är förvisso inte 

säkert att UNCITRAL är i besittning av den enda korrekta lösningen. Det är inte ens 

                                                
5 Intervju med Johan Schelin, 2005-10-13. Den svenska regeringen lägger stor vikt vid att konventionen 
blir välbalanserad och rättvis vad avser avskeppar- och redarintressena. 
6 Framförallt i Haagreglerna och Haag-Visbyreglerna. 
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säkert att deras lösning alls är korrekt. Vad som är än viktigare än att en lagregel är 

minutiöst rättvis torde vara att den är utformad på ett sådant sätt att den alls kommer att 

användas. Det är betydelselöst hur rättvis en konvention såsom till exempel MT-

konventionen 1980 är, eftersom den inte tillämpas. Av denna anledning måste en 

tillämpandeaspekt läggas till rättvise- och ekonomiaspekterna. Syftet torde alltså vara 

att konventionen är rättvis, ekonomiskt effektiv och att den kommer att träda i kraft och 

tillämpas. Därför är det dessa begrepp som legat till grund då lag- eller konventionstext 

tolkats. 

1.5.1 Metodkritik 

Det finns ingen svensk översättning av UNCITRAL:s kommande konvention.7 Detta 

innebär att den engelska versionen använts. I de fall texten är svårtolkad kommer även 

den engelska versionen att medtagas, i en fotnot eller inom citattecken, så att läsaren 

själv kan få en uppfattning om huruvida texten översatts korrekt. 

 

UNCITRAL:s konvention beräknas vara färdig till halvårsskiftet 2007. Det nuvarande 

förslaget kommer med all säkerhet att omförhandlas och ändras innan det träder i kraft. 

Risken med att skriva en uppsats om en konvention som ännu ej trätt i kraft är 

naturligtvis att slutsatserna kan visa sig bli obsoleta redan innan uppsatsen kommit i 

tryck. Denna risk torde dock i detta fall vara relativt begränsad, åtminstone vad gäller de 

”stora” stötestenarna, såsom exempelvis ansvarsfrihet för nautiskt fel och brand. När det 

gäller ersättningsnivåer kommer dessa ej att införas i konventionen förrän i sista stund, 

varför de ekonomiska konsekvenserna av konventionens införande är svåra att sia om. 

1.5.2 Målgrupp 

Ämnet för uppsatsen är relativt invecklat. För att få full behållning av uppsatsens 

innehåll är det därför närmast nödvändigt för läsaren att ha, åtminstone grundläggande, 

kunskaper om transporträtt. Eftersom uppsatsen är skriven på det Affärsjuridiska 

programmet med Europainriktning vid Linköpings universitet och eftersom det vid detta 

program för närvarande ej finns någon kurs i transporträtt har en begreppsförklaring 

inkluderats efter den sedvanliga förkortningslistan. Detta för att möjliggöra för den som 

inte har sådana kunskaper, men som ändå är intresserad av den multimodala 

problematiken, att i möjligaste mån kunna ta till sig uppsatsens information. Begreppen 

                                                
7 UNCITRAL/CMI:s Draft Instrument on the carriage of goods [wholly or partly] [by sea] 
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som medtagits omfattar naturligtvis inte alla begrepp som förekommer inom 

transporträtten, utan ämnar endast förklara de mest centrala begreppen för den 

transporträttsliga problematik som förekommer i uppsatsen. 

1.6 Disposition 

Uppsatsen är utformad på det sättet att läsaren i uppsatsens första del först får en 

närmare beskrivning av begreppen uni- och multimodala transporter. Därefter kommer 

de i dagsläget tillämpliga nationella och internationella reglerna för de fyra 

transportsätten luft-, väg-, järnvägs- och sjötransport att presenteras, för att ge läsaren en 

översiktlig bild av de regelverk vilka styr transporträtten. I kapitel fyra kommer de 

konventioner som är tillämpliga i uppsatsens exempeltransport att närmare redogöras 

för. I detta kapitel ingår även en presentation av det förslag som UNCITRAL lagt fram 

och som i framtiden med största sannolikhet kommer att utgöra ytterligare en 

internationell transporträttslig konvention. Kapitel ett till och med fyra är deskriptiva till 

sin utformning och utgör uppsatsens referensram. 

 

I uppsatsens andra del analyseras den för uppsatsens syften utformade 

exempeltransporten. I kapitel fem ställs frågan på vilket sätt den multimodala 

konventionen kan betraktas med hänsyn tagen till konventionstyp samt ansvarssystem. 

Det finns huvudsakligen två olika sätt att se på konventionen, antingen som en 

typkonvention eller som en ansvarskonvention. Det finns även två ansvarssystem, vilka 

kan kopplas till konventionstyperna; nämligen nätverkssystemet och det uniforma 

ansvarssystemet. I kapitel sex beskrivs vilket val av konventionstyp och ansvarssystem 

UNCITRAL har gjort. I kapitel sju och åtta skall det faktiska utförandet av 

exempeltransporten analyseras och de kontrollmöjligheter som står 

containertransportören till buds presenteras i det sistnämnda kapitlet. Slutligen kommer, 

i det nionde kapitlet, uppsatsens slutsatser att sammanfattas. 
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2 SUCCESSIVA TRANSPORTER 
Ett transportavtal ingås ofta av flera parter. En vanligt förekommande avtalssituation ser 

ut på följande sätt: A önskar transportera gods från Linköping till Vasa i Finland. För 

uppdraget ingår A ett avtal med det stora transportbolaget B. B ingår därefter avtal med 

mindre transportörer, tillexempel C1 för lastbilstransport från Linköping till Stockholm, 

C2 för sjötransport från Stockholm till Helsingfors och slutligen C3 för den finska 

lastbilstransporten. I detta exempel är B kontraherande transportör och C1, C2 och C3 

utförande transportörer. En transport som på detta sätt företas mellan Sverige och 

Finland omfattas av både nationella och internationella regler. Vilka regler som blir 

tillämpliga på internationella transportsträckor kommer att undersökas närmare nedan. 

Det kan dock kort konstateras att sträckan Linköping – Stockholm omfattas av 

vägtransportlagen för både den kontraherande och den utförande transportören. 

Sträckan Stockholm – Helsingfors kommer att falla in under Haag-Visbyreglernas 

tillämpningsområde, för den kontraherande likväl som för den utförande transportören. 

På finska sidan är det nationella finska regler som bestämmer den kontraherande och 

den utförande transportörens ansvar. Är godset skadat vid ankomsten till Vasa vänder 

sig mottagaren till den kontraherande transportören. Denne får i sin tur ställa 

regresskrav mot den utförande transportör som orsakat skadan, alternativt mot 

avsändaren om godset var skadat redan då det lastades, eller om avsändaren ej på 

erforderligt sätt packat eller stuvat godset. 

 

Det är främst då godset vid avlämnandet visar sig vara skadat som problematik uppstår. 

Har godset transporterats med hjälp av endast ett transportmedel inskränks ofta denna 

problematik till att omfatta huruvida transportören vårdat godset korrekt, alternativt om 

avsändaren har packat godset i en container eller dylikt, på ett erforderligt sätt. När mer 

än ett transportmedel används i en transportkedja kan det däremot bli svårt att klargöra 

under vilken del av transporten som skada uppstod. Om det dessutom rör sig om olika 

transportsätt, med olika ersättningsnivåer och ansvarsfrihetsgrunder etcetera kan det 

ofta bli mycket svårt att klargöra vem som är ansvarig och till vilket belopp. En stor del 

av den problematik som berörs i denna uppsats rör just ansvar på grund av skada, då 

detta är centralt för såväl transportörerna som avsändare och mottagare och inte minst 

deras försäkringsbolag. 
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2.1 Unimodala transporter 

Då en transport företas med endast ett transportsätt betecknas den unimodal. Varje 

transportslag har egna regler. Även unimodala transporter kan utföras som ett led av 

omedelbart på varandra följande transporter. I dessa fall kallas transporten för 

genomgångstransport, eller successiv unimodal transport. Genomgångstransporter 

regleras i land- och lufträtten med hjälp av standardiserade lösningar. När det gäller 

järnvägstransporter är det alltid avsändarjärnvägen som är gäldenär och varje 

efterföljande järnväg inträder som ytterligare gäldenär genom övertagande av godset.  

Med avsändarjärnväg menas det järnvägsbolag som verkar på den sträcka därifrån 

godsets avsänds. För svensk del är det SJ (Statens Järnvägar) som är det största 

järnvägsbolaget. I de flesta avtal står därför SJ som avsändar- eller mottagarjärnväg, 

beroende av i vilken riktning godset transporteras. Den slutgiltiga skadan ska bäras av 

den järnväg, i vars händer godset var när skadan på godset faktiskt inträffade.8 På 

vägtransporträttens område har den internationella konventionen CMR efterliknat 

järnvägsreglerna.9 Vad gäller lufttransporter ansvarar varje transportör endast för den 

del av transportkedjan som ankommer på honom. Detta är mindre fördelaktigt för 

transportkunden, eftersom det kan vara svårt att bevisa under vilken del av en 

transportkedja gods har skadats. Vid lufttransporter har därför avsändaren också rätt att 

vända sig mot den förste transportören och mottagaren mot den siste, oavsett var i 

kedjan godset befann sig när skadan uppstod.10 På sjötransporternas område gäller att 

om en transport helt eller delvis skall utföras av en annan än den avtalande 

transportören, kan denne avtala om ansvarsfrihet för skada som orsakas då godset är i 

den andres vård. Den avtalande transportören kommer dock alltid att ha en skyldighet 

att välja en lämplig undertransportör och även att tillvarata lastägarens intressen i största 

möjliga mån – vilket är samma regler som gäller för speditörer.11 

2.2 Multimodala transporter 

Sedan 1960-talet talas om en ökad ”containerisering”. Detta innebär att gods i allt större 

utsträckning transporteras i containrar, vilka är lätta att flytta från ett transportsätt till ett 

annat. Containeriseringen har inneburit att en transport numer kan ske från ”dörr-till-

                                                
8 Gorton, Transporträtt, s. 101. 
9 Om regelverken för järnvägs- och landsvägstransporter, se nedan, avsnitt 3.1.1 och 3.1.2. 
10 Gorton, Transporträtt, s. 102. 
11 Gorton, Transporträtt, s. 102. 
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dörr”, till skillnad från tidigare då exempelvis ”hamn-till-hamn” eller ”flygplats-till-

flygplats” var vanligare sätt att ombesörja transporter på. 

 

Ett problem som uppstått i samband med det ökade användandet av containrar är 

svårigheten att upptäcka skada på godset som transporteras inuti containern. Idealt får 

avsändaren en tom container, vilken han fyller med gods. Innan transport påbörjas 

plomberas containern av lastägaren. Inte förrän vid transportens slut, trots att containern 

då kan ha bytt transportsätt flera gånger, bryter mottagaren plomberingen.12 Inte sällan 

är det avsändaren själv som fyller containern med gods, vilket kan orsaka problem då 

godshantering i många fall kräver specialistkunskaper. Detta gäller särskilt på 

sjötransporternas område, då containrar ombordlastade på oceangående fartyg ofta 

utsätts för avsevärda påfrestningar. På den tiden då linjetonnage13 lastades ombord på 

transportmedlen av transportörerna själva, kunde de ofta stuvas på ett ändamålsenligt 

sätt. Om däremot en container stuvas ombord på ett fartyg, är det inte en garanti för att 

godset skall ”överleva” resan utan skador, om inte godset inuti containern är förpackat 

på ett ändamålsenligt sätt.14 De svårigheter som förknippas med containerfrakt kan 

naturligtvis göra sig gällande även då det gäller unimodala transporter. 

 

Ett stort problem, som förknippas med multimodala transporter, är att finna rätt 

ansvarssubjekt. Den som mottar transportuppdraget behöver inte nödvändigtvis utföra 

en enda del av transporten, utan kan ha som enda uppgift att delegera 

transportuppdraget vidare. Denna person är i så fall en så kallad kontraherande 

transportör. Om den kontraherande transportören ansvarar för en multimodal transport 

även i egenskap av verkställande transportör, efter vilka ansvarsregler skall han då svara 

under de olika transportavsnitten?15 Det råder ovisshet angående vad som skall gälla om 

det inte kan påvisas var under transporten en skada uppkommit eller vad som skall gälla 

om en skada uppkommit under exempelvis omlastning. Dessa problem kan ställas i 

relation till det faktum att ansvarsreglerna skiftar mellan de olika transportsätten.  

 

                                                
12 De Wit, Multimodal Transport, s. 16. 
13 Om linjetonnage och bulktonnage se nedan avsnitt 4.4 
14 De Wit, Multimodal Transport, s. 17. 
15 Gorton, Transporträtt, s. 103. 
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Branschen har försökt lösa dessa problem genom att använda sig av 

standarddokument.16 Det har även gjorts ett försök att anta en konvention om 

multimodala transporter, Genève-konventionen eller MT-konventionen 1980.17 Trots att 

konventionen antagits tillämpas den inte av ratificeringsländerna.18 

 

                                                
16 Exempelvis standardavtalen NSAB 2000 eller FIATA. 
17 Gorton, Transporträtt, s. 103. 
18 Om MT-konventionen, se nedan, avsnitt 4.1.2 
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3 TRANSPORTRÄTTEN 
 

I uppsatsen kommer främst förhållandet mellan reglerna för internationella sjö- och 

vägtransporter att analyseras. Självfallet finns det både nationella och internationella 

regler även för järnvägs- och lufttransporter. I detta avsnitt skall de nationella och 

internationella regelverken för samtliga transportslag översiktligt beskrivas, i syfte att 

skapa en pedagogisk bild av transporträtten. 

3.1 Järnvägstransporter 
Svenska järnvägstransporter regleras genom järnvägstrafiklagen (1985:192) (JVL). I 

denna lags 3:22 stadgas att järnvägen är ansvarig för godset ”medan järnvägen innehar 

det på grund av befordran”. Enligt lagens förarbeten omfattar ansvaret även viss tid då 

godset inte är under befordran, bland annat då själva transporten är avslutad, men godset 

ej ännu ”på normalt sätt” har överlämnats till mottagaren.19 Enligt JVL 1:1 är lagen 

tillämplig på järnvägstrafik inom Sverige samt på svensk tågfärja. Lagen är enligt JVL 

1:2 tvingande. Internationella järnvägstransporter regleras genom COTIF/CIM20 och lag 

(1985:193) om internationell järnvägstrafik. Enligt den sistnämnda lagens § 1 skall den 

internationella konventionen COTIF tillämpas. Enligt denna COTIF artikel 36.1 är 

järnvägstransportören ansvarig för godsets kondition ”…between the time of acceptance 

for carriage and the time of delivery…”. Med undantag för två friskrivningsklausuler 

(art 36.2 och 36.3) stipulerar konventionen ett för järnvägstransportören i princip strikt 

ansvar.21 

3.2 Vägtransporter 
Det normala transportmedlet vid vägtransporter är lastbil. Lastbilstransporterna förblev 

länge oreglerade i svensk rätt. Men 1969 skapades en svensk lag, som implementerade 

1956 års internationella CMR-konvention. Reglerna ledde till stiftandet av en inhemsk 

lag för inrikes godstransporter på landsväg, lag (1974:610) om inrikes vägtransport 

(VTL eller vägtransportlagen). I stor utsträckning använder sig åkeribranschen även av 

Allåk 86 – Allmänna leveransbestämmelser för åkerinäringen och SÅ (Svenska 

åkeriförbundet), Ansvarsbestämmelser för medlemmar som försäkrat sitt 

                                                
19 Stöth, Transport- och logistikrätt, s. 71. 
20 Convention concerning International Carriage by Rail. 
21 Stöth, Transport- och logistikrätt, s. 70. 
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transportansvar till av SÅ godkända försäkringsvillkor (som också är från 1986).22 Den 

svenska lagstiftningen är baserad på den internationella CMR-konventionen. 

Konventionen har varit ikraft sedan 1956 och bygger till stor utsträckning på 

järnvägskonventionen COTIF/CIM, men med lägre ersättningsnivåer.23 

3.3 Lufttransporter 
Transporter i luften regleras genom luftfartslagen (1957:297)24 samt en särskild 

luftfartsförordning (1986:171). Genom lagen (1973:73) om befordran med luftfartyg 

införlivades Warszawakonventionen med svensk rätt. Den internationellt tillämpade 

Warszawakonventionen antogs år 1929. Warszawasystemet moderniserades 1999 

genom antagandet av Montrealkonventionen. Precis som fallet var med 

Hamburgreglerna25 och MT-konventionen 1980, har Montrealkonventionen mött kraftig 

kritik från flera håll.26 

3.4 Sjötransporter 
Inrikes sjötransporter regleras genom sjölagen (1994:1009). Sjölagen är uppdelad i sex 

avdelningar. Lagen behandlar bland annat fartygs nationalitet, register, skeppshypotek, 

rederier och ansvar vid skada och kollision. Inom sjörätten finns ett unikt institut 

benämnt bärgning. Reglerna om bärgning finns i sextonde kapitlet och innebär att den 

som är med och utför eller medverkar till att rädda egendom genom bärgning har rätt till 

bärgarlön. Bärgarlönen är rikligt tilltagen för att uppmuntra räddande av egendom, men 

om bärgningsföretaget misslyckas utgår ingen bärgarlön – enligt devisen no cure no 

pay.27 I sjuttonde kapitlet finns regler om haveri och om gemensamt haveri (från de s.k. 

York-Antwerpenreglerna).  

 

Internationella regler på sjötransporträttens område har utarbetats i flera omgångar. 

1978 och 1980 ratificerades Hamburgreglerna respektive MT-konventionen. Dessa 

regler syftade till att skärpa den internationella regleringen på sjötransportområdet. 

Varken Hamburgreglerna eller MT-konventionen har dock trätt i kraft, eftersom de inte 

ansetts vara praktiskt tillämpbara. Av denna anledning är det fortfarande Haag-

Visbyreglerna som utgör det internationella regelverket på sjötransportens område. 
                                                
22 Gorton, Transporträtt, s. 32. 
23 Ramberg, The law of transport operators, s. 21. 
24 Omtryckt i SFS 1986:166. 
25 Se nedan avsnitt 4.3.1. 
26 Gorton, Transporträtt, s. 32. 
27 Gorton, Transporträtt, s. 36. Engelsk översättning; ungefär ”ingen bot – ingen lön”. 



 23 
  

Haagreglerna utkom 1924. Genom ett tilläggsprotokoll till Haagreglerna år 1968 

skapades Haag-Visbyreglerna. Efter ikraftträdandet av Haag-Visbyreglerna frånträdde 

Sverige de gamla Haagreglerna den 1 april 1985.28  

3.5 Skillnader mellan transportsättens regler 

Det största hindret mot en harmonisering av rättsreglerna för de olika transportsätten är 

att det föreligger, i vissa fall omfattande, skillnader när det gäller frågor som 

ersättningsbegränsningar och preskriptionstider. I första hand är det sjötransporterna 

som intar en särställning gentemot de övriga transportsätten. Anledningarna till detta är 

dels de traditioner ur vilka sjötransporterna är sprungna, dels det faktum att sjön är unik 

som underlag för transport och därför kräver regler som svårligen kan anses ha relevans 

på land eller i luften. Även om sjötransporterna genom tekniska framsteg gjorts 

betydligt mer tillförlitliga, vilar de som sagt på traditioner som visat sig svåra att rubba. 

Dessutom erbjuder fartyg i oceanfart ett lastutrymme under och på däck som övriga 

transportslag inte kan komma i närheten av. De belopp och tonnage som är förknippade 

med en sjötransport över en ocean kräver egna regler. 

3.5.1 Ersättningsbegränsningar 

Inom transporträtten skall ersättningen som utbetalas till en skadelidande part begränsas 

till ett belopp per kolli eller per kilo av godsets vikt.29 För att förhindra att beloppen 

påverkas av valutafluktuationer och inflation har begreppet SDR (Special Drawing 

Rights) införts. SDR infördes av organet International Monetary Fund30 1969 och utgörs 

av ett snittbelopp, idag ca 13 SEK, ur en korg bestående av ett flertal valutor, vilket gör 

den värdebeständig i ett internationellt perspektiv. Även guld eller andra valutor 

används, men SDR används i allt större utsträckning, bland annat i Hamburgreglerna. 

Normalt anges ersättningsbegränsningen i kilogram, alltså att transportörens ansvar är 

begränsat till en bestämd summa per kilo av det transporterade godsets vikt.31 

                                                
28 Gorton, Transporträtt, s. 30. 
29 Gorton, Transporträtt, s. 105. 
30 Internationell organisation med 185 medlemsländer, med syfte att förbättra internationell 
penningpolitik, internationella växelkurser och ekonomisk tillväxt, www.imf.org. 
31 Gorton, Transporträtt, s. 106. 
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3.5.1.1 Flyg-, järnvägs- och landsvägstransporter 

Vid järnvägs- och biltransporter beräknas ansvaret per kilo av det förlorade eller 

skadade godsets bruttovikt.32 Bruttovikten inkluderar exempelvis emballage. För 

flygtransporter gäller att ”[o]m endast en del av godset eller endast ett föremål i detta 

förstörs, förloras, skadas eller försenas, skall endast vikten av denna godsenhet utgöra 

grund för beräkning av gränsen för transportörens skadeståndsansvar”.33 Det är således 

endast nettovikten som ersätts vid flygtransporter. För järnvägs- och biltransporterat 

gods är begränsningsbeloppet satt till 150 kronor per kilo. För flygtransporterat gods är 

detta något högre då beloppet är satt till 17 SDR per kilo.34 

3.5.1.2 Sjötransporter 

Sjötransportens beloppsbegränsningar är annorlunda än för övriga transportslag. I 

Haagreglernas art. 3 begränsas sjötransportörens ansvar till USD 500 per kolli eller 

annan enhet av godset. 1936, när Haagreglerna införlivades med svensk rätt genom 

sjölagen, översattes detta belopp till 1 800 kronor.35 Ett kolli kan till exempel vara en 

låda eller en kartong. Gods i lös vikt (bulkvaror) bedöms ofta vara av sådan annan 

enhet. Enheten kan då bestämmas till kilo eller ton, vilket också benämns fraktenhet. 

Men enheten kan också utgöras av exempelvis en oemballerad bil, skeppningsenhet. 36 

 

Svårigheter har uppkommit i samband med bedömningar av vad som skall utgöra en 

enhet. Om en lastbil fraktas oemballerad på däck, skall den då ses som en 

skeppningsenhet, vilken är ansvarsbegränsad till USD 500? Är en container att se såsom 

en enhet eller är det godset inuti containern som skall utgöra bedömningsgrund för 

begränsningen? Genom införandet av Haag-Visbyreglerna började en ny schablonregel 

med kilobegränsning att användas.37 Detta innebär att ansvarsbeloppet idag är begränsat 

till 667 SDR för varje kolli eller annan enhet av godset eller, om ansvaret därigenom 

blir högre, till 2 SDR per kilo av godsets vikt.38 Beloppen har justerats uppåt i och med 

ikraftträdandet av Hamburgreglerna men denna justering är av relativt liten betydelse, 

på grund av Hamburgreglernas ringa användning.  

                                                
32 Gorton, Transporträtt, s. 107. 
33 Konvention om vissa enhetliga regler för internationella lufttransporter, artikel 22.4 
34 Gorton, Transporträtt, s. 108. 
35 Gorton, Transporträtt, s. 106. 
36 Gorton, Transporträtt, s. 107. 
37 Gorton, Transporträtt, s. 107. 
38 SjöL 13:30. 
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3.5.2 Sjötransportörens ansvarsbegränsning vid nautiskt fel och 
brand 

Transportörens normala presumtions- eller strikta ansvar för skada på, förlust av eller 

dröjsmål med avlämnandet av godset begränsas för sjötransportören. I Haagreglerna 

finns två för sjötransportören speciella undantag; de för ”nautiskt fel” och ”brand”.39 

Undantaget för nautiskt fel innebär att sjötransportören inte är ansvarig för skada som 

beror på vårdslöshet, om skadan har att göra med handhavandet av fartyget, till exempel 

vid felnavigering40 och grundstötning. Brandundantaget innebär att sjötransportören 

hålls ansvarslös, försåvitt branden inte orsakats av redaren personligen. 

 

Undantagen har sin grund i den förlust av hela eller skada på del av fartyget som 

sjötransportören gör i en skadesituation, men att sjötransportören skall hållas ansvarslös 

trots vårdslöshet har orsakat debatt.41 I samband med Hamburgreglernas tillkomst 

diskuterades dessa undantag ordentligt och reglerna minskade kraftigt redarnas rätt till 

att begränsa sitt ansvar med hänvisning till nautiskt fel och brand. Den minskade rätten 

till ansvarsbegränsning är troligtvis en av anledningarna till att Hamburgreglerna inte 

blivit accepterade.42 En särskild svårighet med undantaget för nautiskt fel gäller 

avgränsningen mellan handhavandet av fartyget kontra handhavandet av lasten. 

Ansvarsbegränsningen för nautiskt fel täcker sådant handhavande av fartyget som krävs 

för att tjäna fartygets intressen, exempelvis för att undvika kollision eller grundstötning. 

Begränsningen omfattar däremot inte lastens intresse, varvid exempelvis försummelse 

att kyla last, täcka för lastrum etc. kan inräknas.43 När det gäller att bedöma huruvida en 

åtgärd bort genomföras för att tjäna fartygets respektive lastens intresse kan det i många 

fall bli en fråga om bedömningar från fall till fall. Exempelvis kan det i vissa fall vara 

absolut nödvändigt för fartygets säkerhet att hålla lastrum och dylikt täckta, medan 

sådana åtgärder i andra fall endast har betydelse för att skydda lasten. Avgörande för 

bedömningen torde vara vilken fartygstyp det gäller och på vilket sätt fartyg av just den 

typen normalt används. 

 

                                                
39 Gorton, Transporträtt, s. 98. 
40 Vid felnavigering torde skada i samband med dröjsmål vara den vanligast förekommande 
skadeorsaken. 
41 Gorton, Transporträtt, s. 98. 
42 Intervju med Johan Schelin, 2005-10-13. 
43 Gorton, Transporträtt, s. 99. 
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Historiskt sett har ansvarsbegränsningen för nautiskt fel haft sin grund i svårigheten att 

bemästra farorna på sjön.44 Men denna grunds relevans har minskat i och med 

tillkomsten av radar, GPS och andra tekniska hjälpmedel, vilka medför att det i 

praktiken är nästan omöjligt att navigera fel, givet att tekniken fungerar och att all 

nödvändig utrustning finns ombord. Försummelse att hålla fartyget med erforderlig 

teknisk utrustning torde kunna likställas med försummelse att hålla fartyget sjövärdigt, 

vilket inte är en giltig ansvarsfrihetsgrund.45 

                                                
44 Översättning från engelska: ”Perils of the sea”. 
45 Jan Ramberg, The Law of Transport Operators, s. 43. 
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4 INTERNATIONELLA KONVENTIONER  
Som nämnts ovan är det till stor del genom konventioner som internationella transporter 

regleras. Nedan skall först redogöras för CMR konventionen, som är en tvingande 

konvention för transporter, främst inom Europa. Efter CMR kommer Haag-

Visbyreglerna att beskrivas. Haag-Visbyreglerna utgör i dagsläget gällande 

internationell rätt för sjötransporter. Därefter sker en presentation av Hamburgreglerna 

och MT-konventionen, som syftade till att modernisera Haag-Visbyreglerna. 

Hamburgreglerna och MT-konventionen har dock ej accepteras, vilket kommer att 

redogöras för nedan. Slutligen presenteras den nya internationella konvention för 

multimodala transporter, helt eller delvis till sjöss, som UNCITRAL håller på att arbeta 

fram. 

4.1 CMR 

19 maj 1956 undertecknade nio stater, till följd av det ökade antalet vägtransporter efter 

andra världskriget, “the Convention on the Contract for the International Carriage of 

Goods by Road”.46 CMR är en tvingande vägtransportskonvention. Fram till 1956 var 

vägtransporträtten inte harmoniserad. Det var inte internationella regler, utan istället 

nationell lagstiftning, som reglerade transporter på landsväg. Konventionen trädde i 

kraft 1967. Att konventionen inte trädde i kraft tidigare ger uttryck för de 

intressekonflikter som förelåg, mellan de europeiska länderna, när det gällde 

vägtransporter.47 

 

CMR är främst en europeisk konvention och den är implementerad i de flesta 

europeiska länders nationella rätt.48 Konventionen bygger i stor utsträckning på 

järnvägskonventionen CIM från 1890. När konventionen undertecknades ansågs 

transportsätten vara likvärdiga i konkurrenshänseende och det sågs som viktigt att 

reglerna för tranportsätten i största möjliga mån harmoniserades. Bland annat hade 

konventionsförfattarna framtida kombinerade transporter i åtanke.49 

                                                
46 Konventionens namn förkortas normalt efter sin franska titel: Convention relative au Contrat de 
Transport International de Marchandises par Route: CMR. 
47 Clarke, CMR, s. 3. 
48 De Wit, Multimodal Transport, s. 91. 
49 Clarke, CMR, s. 4. 
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4.1.1 Tillämplighet 

CMR gäller enligt artikel 1.1 när platsen för godsets överlämnande och platsen för dess 

avlämnande, enligt kontraktet, ligger i två olika länder och minst ett av länderna är ett 

kontraktsland,50 oavsett parternas hemvist och nationalitet.51 Transporten skall alltså 

vara internationell. CMR är tvingande för avtal som faller inom dess 

tillämpningsområde, vilket innebär att avtalsvillkor som strider mot CMR är otillåtna. 

När det gäller ersättningsnivåer finns det dock undantag från konventionens tvingande 

bestämmelser.52 

4.1.2 Ansvarsförpliktelser 

Artikel 17.1, 17.2 och 17.3 CMR lyder: 

 
1. The carrier shall be liable for the total or partial loss of the goods and for damage thereto 

occurring between the time when he takes over the goods and the time of delivery, as well as for 

any delay in delivery. 

2. The carrier shall however be relieved of liability if the loss, damage or delay was caused by 

the wrongful act or neglect of the claimant, by the instructions of the claimant given otherwise 

than as the result of a wrongful act or neglect on the part of the carrier, by inherent vice of the 

goods or through circumstances which the carrier could not avoid and the consequences of 

which he was unable to prevent. 

3. The carrier shall not be relieved of liability by reason of the defective condition of the vehicle 

used by him in order to perform the carriage, or by reason of the wrongful act or neglect of the 

person from whom he may have hired the vehicle or of the agents or servants of the latter. 

 

Som för de flesta transportkonventioner är ansvarsförpliktelserna i CMR omdiskuterade 

och resultatet av en kompromiss mellan transportör- och lastägarintresset.53 Enligt CMR 

är det transportören som, för att undvika ansvar, har bevisbördan för att skada, förlust 

eller dröjsmål som uppkommit från det att han emottagit gods till dess att det levererats, 

beror på omständigheter som han inte kunnat undvika eller förebygga. Detta innebär 

vanligen att lastägaren skall ha agerat felaktigt/givit felaktiga instruktioner, antingen 

uppsåtligen eller av vårdslöshet, eller att godset varit skadat/behäftat med fel, från 

                                                
50 Contracting country – land som undertecknat CMR konventionen. 
51 Art 1.1 CMR i dess originallydelse: “This Convention shall apply to every contract for the carriage of 
goods by road in vehicles for reward, when the place of taking over of the goods and the place designated 
for delivery, as specified in the contract, are situated in two different countries, of which at least one is a 
contracting country, irrespective of the place of residence and the nationality of the parties”. 
52 Se nedan avsnitt 4.1.3.3 Utökad ersättning. 
53 De Wit, Multimodal Transport, s. 95. 
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början.54 Har godset skadats, förlorats eller fördröjts när transportören haft hand om det 

och han inte kan påvisa att omständigheter utanför hans kontroll föranlett skadan, 

förlusten eller dröjsmålet blir således transportören ansvarig. 

 

Enligt artikel 17.3 har transportören ett strikt ansvar för fordon som används och för de 

personer som eventuellt hyrt ut dessa fordon samt för den eller de som arbetar för dessa 

personer. Transportören har även ett ansvar för handlingar som företas av alla de 

personer vars tjänster han använder för att genomföra transporten.55 CMR innehåller en 

särskild dröjsmålsregel.56 Regeln innebär att transportören är i dröjsmål när godset inte 

levererats inom avtalad tidsfrist eller, när tidsfrist ej avtalats om, den tid som normalt 

krävs för en liknande transport överskridits mer än vad som kan anses vara rimligt. Är 

transportören i dröjsmål och lastägaren kan visa att han lidit skada därav, blir 

transportören ersättningsskyldig, dock ej med högre belopp än vad som motsvaras av 

transportkostnaderna.57 Dock finns det tillfälle då dröjsmål med att leverera gods 

likställs med att godset gått förlorat. Detta gäller då leverans inte skett inom 30 dagar 

från den avtalade tidsfristens utgång eller, när tidsfrist ej avtalats om, inom 60 dagar 

från det att transportören fick godset i sin besittning. I detta fall kan lastägaren ställa 

krav som om godset gått förlorat, viket kan leda till mycket högre ersättning än en 

kompensation för enbart transportkostnaderna.58 

4.1.3 Ersättningsnivåer 

CMR innehåller detaljerade bestämmelser om hur ersättning skall räknas fram. 

Konventionen skiljer mellan skadestånd för förlorat gods å den ena sidan och 

skadestånd på grund av skadat gods å den andra sidan.59 Dessutom delas skadestånden 

upp i två olika kategorier, varvid den första baseras på förlusten av godsets värde,60 

medan den andra baseras på ett antal olika omständigheter.61 

 

                                                
54 Art 17.2 CMR 
55 Art 3 CMR. 
56 Art 19 CMR. 
57 Art 25.5 CMR. 
58 Art 20 CMR. 
59 Art 23 respektive Art 25. 
60 Art 23.1-2 CMR. 
61 Art 23.4 CMR. 
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Ersättning för förlust, av hela eller delar av godset, beräknas efter godsets värde vid den 

plats och tidpunkt de mottogs för transport.62 Värdet bestäms av handelskursen eller, om 

sådan saknas, marknadspriset eller genom att relatera till det normala värdet för gods av 

liknande art och kvalitet.63 Normalt baseras ersättningen på fakturapriset.64 

4.1.3.1 Förlorat gods 

När det gäller förlust på grund av att godset gått förlorat, är transportörens ansvar 

begränsat till 8.33 SDR per kilo för förlust av hela eller delar av godset.65 

Transportörens maximala ansvar beräknas med hjälp av godsets bruttovikt, utan 

beaktande av särskilda försändelser av annan vikt eller annat värde.66 Detta innebär att 

om en lastbilslast som väger tio ton är värd 500 000 kronor, ryms denna väl inom 

ansvarsbeloppet (10 000 kg x 8.33 SDR = 83 300 SDR x 13 kr = 1 082 900 kr). Om 

lasten även består av gods som väger 5 000 kg och värderas till 750 000 kr skall godsets 

totalvikt alltså läggas samman (15 000 kg x 8.33 SDR = 124 950 SDR x 13 kr = 

1 624 350 kr). Den totala summan 1 250 000 kr ryms då inom ansvarsbeloppet. Om 

beloppen däremot inte varit tillåtet att lägga samman allt gods vikt, hade inte hela lasten 

rymts inom ansvarsbeloppet (5 000 kg x 8.33 SDR = 41 560 SDR x 13 kr = 541 450 kr). 

Beräkningen av godsets värde skall dock göras för varje ägare för sig.  

 

Transportkostnader, tullkostnader och andra kostnader förknippade med transporten 

skall ersättas fullt ut om allt gods går förlorat och proportionellt om godset till viss del 

går förlorat.67 Dessa kostnader skall täckas utan beaktande av ersättnings-

begränsningarna ovan. 

4.1.3.2 Skadat gods 

När gods har skadats skall ersättningsnivåerna beräknas utefter hur mycket godset 

minskat i värde, enligt den ovan uppställda kalkylen för förlorat gods.68 

Ansvarsbegränsningen vid skadat gods innebär att ersättningen inte får överstiga: 

 

1. Ersättningsnivån för förlorat gods, när hela försändelsen skadats; 

                                                
62 Art 23.1. CMR. 
63 Art 23.2 CMR. 
64 De Wit, Multimodal Transport, s. 98. 
65 Art 23.3.CMR. 
66 De Wit, Multimodal Transport, s. 99. 
67 Art 23.4 CMR. 
68 Art 25.1 CMR. 
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2. Ersättningsnivån för delvis förlorat gods, när endast en del av försändelsen skadats.69 

 

Vid dröjsmål begränsas ersättningen till att täcka transportkostnaderna. Lastägaren har 

vid dröjsmål även rätt till 5%  årlig ränta.70 Räntan börjar löpa från dagen då yrkandet 

skriftligen skickades till transportören eller, om inget sådant yrkande gjorts, från dagen 

då en rättsprocess startade. 

4.1.3.3 Utökad ersättning 

Det är enligt CMR tillåtet för lastägaren att avtala om högre ersättningsnivåer än de 

ovan angivna. Antingen kan lastägaren, mot att i förväg betala en avgift, på fraktsedeln 

skriva ett högre belopp än vad som annars är tillåtet enligt CMR.71 Ett annat alternativ 

som står lastägaren till buds är att denne, mot en avgift, avtalar om en särskild räntesats 

vid händelse av förlust, skada eller dröjsmål.72 Införandet av en sådan räntesats medför 

att lastägaren kan få ersättning även för eventuell förlust denne lider i och med 

förlusten, skadan eller dröjsmålet.  

4.1.4 Tidsgränser och preskription 

CMR stadgar att mottagaren, vid mottagande av gods, skall låta meddela transportören i 

händelse av förlust eller skada å godset samt även om transportören är i dröjsmål med 

leveransen.73 Kontrolleras godset, av mottagaren tillsammans med transportören, är 

senare inkommen bevisning om att godset varit felaktigt tillåten endast om förlusten 

eller skadan inte var uppenbar vid kontrolltillfället och skriftlig anmälan till 

transportören gjorts inom sju dagar från kontrollen.74 Om ingen kontroll genomförs 

tillsammans med transportören, skall det antagas att godset var i det skick som 

fraktsedeln gör gällande, vilket normalt torde innebära oskatt skick, om inte mottagaren 

meddelar transportören om annat. Om det vid leveransen är uppenbart att godset är 

skadat eller förlorat skall meddelande härom genast lämnas till transportören. Är det 

inte uppenbart, har mottagaren en vecka på sig att skriftligen meddela transportören.75 

 

                                                
69 Art 25.2 CMR. 
70 Art 23.5 och 27 CMR. 
71 Art 24 och 23.3 CMR. 
72 Art 26 CMR. 
73 Art 30 CMR. 
74 Art 30.2 CMR. 
75 Art 30.1 CMR. 
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När det gäller skiljeförfaranden är huvudregeln att preskription inträder efter ett år. Är 

det frågan om att någon uppsåtligen agerat på ett inkorrekt sätt, inträder preskription 

först efter tre år.76 Preskriptionstiden börjar löpa antingen: 

 

(a) Vid partiell förlust: Från leveransdagen. 

(b) Vid totalförlust: Från den trettonde dagen efter utgången av den avtalade tidsfristen 

eller, om ingen avtalad tidsfrist finns, från den sextonde dagen från datumet då godset 

togs omhand av transportören. 

(c) I alla övriga fall: Vid utgången av tre månader efter transportavtalsslutet. 

4.1.5 Multimodala transporter 

CMR innehåller en särskild regel för multimodala transporter, i de fall en vägtransport 

kombineras med ett annat transportsätt.77 Regeln gäller dock endast när godset 

transporteras på ett vägtransportfordon som i sin tur transporteras medelst ett annat 

transportsätt. Grundregeln är att så länge som godset inte lastas av vägtransportfordonet 

kommer CMR att vara tillämplig, trots att ett annat transportmedel blir aktuellt. I detta 

fall skapar CMR ett uniformt ansvarssystem.78 Som exempel kan nämnas RoRo-

transport och så kallad Piggyback Transport.79 

 

Regeln om multimodala transporter gäller inte om följande tre rekvisit är uppfyllda: 

1. Förlusten, skadan eller dröjsmålet skall ha uppkommit under transporten som skedde 

med det andra transportmedlet (exempelvis RoRo-fartyget). 

2. Förlusten, skadan eller dröjsmålet skall ej ha orsakats av vägtransportören. 

3. Förlusten, skadan eller dröjsmålet skall ha orsakats av en händelse som endast kunde 

inträffa på eller med det andra transportmedlet. 

 

Om ovanstående rekvisit är uppfyllda blir CMR inte tillämplig försåvitt det finns någon 

lag eller konvention tillämplig för det andra transportsättet och som skulle ha bestämt 

ansvarigheten för transportören av det andra transportsättet om lastägaren tecknat ett 

                                                
76 Art 32 CMR. 
77 Art 2 CMR. 
78 Om nätverks- och uniforma ansvarssystem se nedan, avsnitt 5.2. 
79 RoRo betyder Roll on Roll off. En container stående på en lastbilstrailer körs ombord på ett fartyg, 
vanligen medelst truck. Piggyback Transport = En trailer ställs ombord på en järnvägsvagn, antingen med 
hjälp av ramp eller lyftkran. RoRo särskiljs ofta från LoLo som betyder Lift on Lift off, där containrar 
och annan last lyfts ombord på fartyget medelst speciellt utformade kranar. 
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transportavtal direkt med honom. Om ingen sådan lag eller konvention finns blir 

vägtransportören återigen ansvarig i enlighet med CMR. Om en skada enligt rekvisit 1, 

2 och 3 uppkommit under en internationell sjötransport med ett RoRo-fartyg kommer 

alltså Haag-Visbyreglerna att ha företräde framför CMR. Skulle Haag-Visbyreglerna av 

någon anledning ej vara tillämpliga gäller CMR. 

 

Reglerna om de multimodala transporterna och framförallt undantagen till dessa regler 

har blivit kraftigt omdebatterade och kritiserade i praxis och doktrin.80 Anledningen till 

de häftiga reaktionerna är att det ansetts vara mycket svårt att tolka vad som utgör en 

sådan ”…lag eller konvention tillämplig för det andra transportsättet…”. Vid en 

undersökning av huruvida CMR ej skall vara tillämpligt på en multimodal transport av 

ovan beskriven art måste en hypotetisk transportsituation skapas, där lastägaren tecknat 

ett transportavtal om exempelvis sjötransport istället för vägtransport. Detta leder dock 

till problem, eftersom det kan vara svårt att få i efterhand tillskapade avtal att 

överrensstämma med verkligheten vad gäller de intentioner och den partsvilja etcetera 

som skulle ha förelegat om ett avtal tecknats enligt den hypotetiska situationen.81 Det 

föreligger dessutom en skillnad mellan den franska och den engelska versionen av 

CMR, på det sätt att den franska, som bygger på det engelska originalet, är mer precis 

till sin utformning. I den franska versionen skall först tvingande tillämpliga 

konventioner, i sin helhet, medtagas och därefter tvingande nationell rätt. Det är dock 

svårt att försöka klargöra vilka regler som skall tillämpas i ett hypotetiskt tillskapat 

transportavtal. 

 

4.2 Haag-Visbyreglerna 

Haag-Visbyreglerna utgörs av två olika regelverk; Haagreglerna, som kom först och 

Visbyprotokollet, som lades till Haagreglerna år 1968. Här nedan presenteras först 

Haagreglerna och därefter de ändringar som Visbyprotokollet medförde. Anledningen 

till detta är att Haag-Visbyreglerna till stor del använder sig av samma struktur som 

Haagreglerna och att det är de två regelverken som tillsammans utgör de idag gällande 

reglerna. 

                                                
80 De Wit, Multimodal Transport, s. 103. 
81 I verkligheten är det till exempel möjligt att avtala om vilket lands regler (avsändar- eller 
mottagarlandet) som skall vara tillämpliga på avtalet. 
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4.2.1 Haagreglerna 

Haagreglerna, vilka gäller transporter till sjöss, undertecknades 1924. Reglerna är 

resultatet av en kompromiss som syftade till att skapa jämvikt mellan avskeppar- och 

redarintressena. I och med reglernas ikraftträdande fick redaren ett antal plikter, vilka 

han inte kunde förhandla sig ifrån. Samtidigt fick redaren även ett stort antal 

ansvarsundantag och en ansvarsbeloppsbegränsning infördes.82  

 

Normalt skall Haagreglerna tillämpas från det att godset mottas för transport till dess att 

det lastats av fartyget. En sjötransportör har rätt att minska sitt ansvar för godset vad 

gäller tidsrymden före och efter på- och avlastning, en rätt som ofta utnyttjas.83 

Haagreglerna är inte tillämpliga på djurtransporter eller transporter på däck.84 

 

Haagreglerna tillämpas på transporter för vilka en särskild sjöfraktsedel85 har utställts. 

Sjötransportören har rätt att kräva att få en sådan sjöfraktsedel under eller efter 

transporten.  Sjöfraktsedeln skall ange: 

 

1. Sätt på vilka godset kan identifieras. Sjötransportören skall ha kännetecken 

(märkningar eller dylikt) nedskrivna och genom att stämma av mot sjöfraktsedeln kan 

han kontrollera att godset/avhämtaren av godset överrensstämmer med avtalet. 

2. Antingen antalet paket eller kollin, eller kvantitet, vikt eller annat mått som 

bestämmer godsets storlek eller antal. 

3.  Det skick godset förväntas vara i.86 

 

Sjötransportören har en generell förpliktelse att leverera godset på rätt plats, i rätt skick 

och utan oskälig försening. Med tanke på att sjötransporter ofta kan vara påfrestande för 

både skepp och gods, är det dock svårt att ur de generella reglerna utläsa vilket ansvar 

sjötransportören har för godset. Det kan dock konstateras att sjötransportören är skyldig 

att vidta nödvändiga åtgärder87 för att: 

 

                                                
82 De Wit, Multimodal Transport, s. 76. 
83 De Wit, Multimodal Transport, s. 78. Normalt finns undantaget infört i en klausul benämnd “period of 
liability clause” eller “loading, discharging and delivery clause” i transportavtalet. 
84 Art I Haagreglerna. 
85 Även känt som konossement. Engelska: Bill of lading. 
86 Art III.3 Haagreglerna. 
87 Engelsk översättning: Due dilligence. 
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1.  Hålla skeppet i sjövärdigt skick. 

2.  Anskaffa den besättning, utrustning och de förnödenheter som krävs för att klara 

resan. 

3.  Tillse att lastutrymmen, kylrum och andra delar av skeppet, som är ägnade att 

transportera gods, är i sådant skick att de klarar resan (kallas även för att hålla skeppet i 

lastvärdigt skick).88 

 

Förutom de tre ovan nämnda punkterna har sjötransportören en skyldighet att på ett 

korrekt sätt lasta, hantera, stuva, bära, hålla, vårda och avlämna transporterat gods.89 

Förutom de särskilda reglerna som finns för varje enskilt transportslag, samt för 

spedition, finns även något som kallas allmänna transporträttsliga grundsatser. 

Innebörden av dess egenskaper av att vara allmänna rättsgrundsatser, är de samma som 

för motsvarande allmänna principer inom flera andra rättsområden, exempelvis 

avtalsrätten och skadeståndsrätten.90 Härvid rör det sig om sådana principer som att 

transportören har en plikt att vårda godset samt att ett presumtionsansvar, för att visa att 

eventuell skada på gods ej uppkommit genom vårdslöshet, föreligger. Exakt vad som 

döljer sig bakom dessa principer är dock svårt att utröna. När det gäller den här sortens 

normer på hög abstraktionsnivå (inom andra rättsområden torde upplysningsplikt, god 

redovisnings- eller rådgivningssed ge uttryck för principer av motsvarande art) torde, 

vid osäkerhet om vad som omfattas, närmast den goda juridiska omdömesförmågan och 

omständigheter som påverkat situationen i varje enskilt fall givas en avgörande 

betydelse för utfallet. Detta gör att domstolen, vid tolkning av hur omfattande en princip 

är, torde vara bäst lämpad att avgöra vad som skall gälla i det enskilda fallet. 

 

Även om det kan vara svårt att utläsa hur omfattande sjötransportörens vårdplikt är, kan 

det konstateras att den är tvingande. Haagreglerna stadgar:91 

 
“Any clause, covenant, or agreement in a contract of carriage relieving the carrier or the ship 

from liability for loss or damage to, or in connexion with, goods arising from negligence, fault, 

or failure in the duties and obligations provided in this Article or lessening such liability 

otherwise than as provided in this Convention, shall be null and void and of no effect. A benefit 

                                                
88 Art III.1 Haagreglerna. 
89 Art III.2 Haagreglerna. 
90 Gorton, Transporträtt, s. 33. 
91 Art III.8 Haagreglerna. 
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of insurance in favour of the carrier or similar clause shall be deemed to be a clause relieving 

the carrier from liability”. 

 

Innebörden av artikeln är att sjötransportören inte kan förhandla sig till ansvarsfrihet 

ifråga om vårdslöshet eller icke-fullgörande av de förpliktelser som ankommer på 

honom i anledning av ett ingånget transportavtal. 

 

I Haagreglerna finns för sjötransportörens räkning ett antal ansvarsfrihetsgrunder 

införda. Dessa kallas Haagregelkatalogen.92 Sjötransportören kan inte åberopa 

ansvarsfrihet i de fall han ej i tillräcklig omfattning vidtagit nödvändiga åtgärder för att 

hålla skeppet sjövärdigt och skada på eller förlust av godset uppstått på grund av denna 

sjöovärdighet. Katalogen innehåller 17 undantag, bland annat:93 

 
(a)   Act, neglect, or default of the master, mariner, pilot, or the servants of the carrier in the   

 navigation or in the management of the ship; 

(b)  Fire, unless caused by the actual fault or privity of the carrier; 

(m)  Wastage in bulk or weight or any other loss or damage arising from inherent defect, quality or  

 vice of the goods; 

(q)  Any other cause arising without the actual fault or privity of the carrier, or without the actual  

fault or neglect of the agents or servants of the carrier, but the burden of proof shall be on the 

person claiming the benefit of this exception to show that neither the actual fault of privity of 

the carrier nor the fault or neglect of the agents or servants of the carrier contributed to the loss 

or damage. 

 

Undantagen i katalogen är relativt omfattande och har ansetts i allt för stor utsträckning 

fungera till fördel för redarna. Det är bland annat dessa undantag som har omarbetats i 

UNCITRAL:s konventionsförslag, MMK.94 

 

Haagreglerna håller transportören ansvarslös för förlust eller skada som är en direkt 

följd av att transportören räddat eller försökt att rädda liv eller egendom till sjöss. Även 

deviation i rimlig utsträckning tillåts.95 Med deviation menas att fartyget avviker från 

utstakad kurs, ofta med försening som följd. Med deviation i rimlig utsträckning menas 

                                                
92 Översättning från engelska: The Hague Rules Catalogue. 
93 Art. IIII.2 Haagreglerna. 
94 Se nedan avsnitt 4.4. 
95 Art IV.4 Haagreglerna. 
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sådan deviation som en aktsam person skulle företagit under liknande omständigheter,96 

till exempel för att bunkra, proviantera eller uppsöka nödhamn vid dåligt väder.  

 

Det finns i Haagreglerna inga regler gällande beräkning av kompensation för förlust 

eller skada, utan dessa infördes först i och med Visbyprotokollets ikraftträdande. 

Haagreglerna stadgar istället att när transportören är ansvarig för förlust av eller skada å 

godset, är ansvaret begränsat till £100 per paket eller enhet. Detta gäller försåvitt inte en 

uppgift om godsets värde angetts i sjöfraktsedeln, då transportören istället blir ansvarig 

intill detta belopp.97  

 

Den skadelidande måste skriftligen meddela sin motpart i händelse av förlust eller 

skada, vid uppenbar förlust eller skada före eller under avlastning av godset. Är 

förlusten eller skadan inte uppenbar har den skadelidande tre dagar på sig att skriftligen 

meddela sig till transportören. Inkommer inte meddelandet i tid presumeras godset ha 

levererats i det skick som sjöfraktsedeln angett. Stämning gentemot transportören skall 

företas inom ett år från det att godset levererats, alternativt från det datum godset enligt 

sjöfraktsedeln skulle ha levererats.98 

4.2.2 Visbyprotokollet 

Haagreglerna förändrades 1968, efter flera års arbete, genom det så kallade 

Visbyprotokollet och resultatet kallas Haag-Visbyreglerna. Ändringarna var dock 

fåtaliga, vilket skulle kunna förklaras av ett stort motstånd från rederinäringen att bryta 

mot 1924 års kompromiss.99 Efter att ha implementerat Haag-Visbyreglerna frångick 

Sverige de gamla Haagreglerna 1985. Visbyprotokollet utgör inte mycket mer än en 

ansiktslyftning för Haagreglerna, då formen och strukturen i de senare fortfarande är 

densamma som tidigare.100 Vissa förändringar har dock genomförts, vilket skall 

förklaras närmare: 

 

Haag-Visbyreglerna gäller när en sjöfraktsedel utfärdas i en kontraktsstat eller 

transporten sker från en hamn i en kontraktsstat eller sjöfraktsedeln antingen inkluderar 

                                                
96 De Wit, Multimodal Transport, s. 83. 
97 Art IV.5 Haagreglerna. 
98 Art III.6 Haagreglerna. 
99 De Wit, Multimodal Transport, s. 84. 
100 De Wit, Multimodal Transport, s. 85. 



 38 
  

Haag-Visbyreglerna eller när lagstiftningen i en kontraktsstat är av sådan art att reglerna 

tillämpas på kontraktet. Sverige är en sådan kontraktsstat. Detta innebär att Haag-

Visbyreglerna tillämpas på internationella sjötransporter till och från Sverige. Detta 

gäller oavsett skeppets, transportörens, skepparens, mottagarens eller någon annan 

intressents nationalitet. Sjöfraktsedeln gavs i Visbyprotokollet bindande bevisverkan för 

mottagande av gods som antecknats på fraktsedeln, när det har överförts till en tredje 

man som agerat i god tro.101 Detta innebär att sjöfraktsedeln fått en starkare ställning 

som officiellt dokument än vad som tidigare var fallet. 

 

Haagreglerna saknade regler om ersättningsberäkning för förlorat eller skadat gods. 

Genom Haag-Visbyreglerna infördes en regel som innebär att ersättningen bestäms av 

godsets värde i den hamn där det lossats eller skulle ha lossats om det kommit fram. 

Värdet bestäms genom handelskursen eller, om sådan saknas, genom marknadsvärdet 

eller, om sådant saknas, genom att relatera till det normala värdet för gods av liknande 

art och kvalitet. 

 

1979 ändrades de monetära gränserna, genom att IMF:s Special Drawing Rights började 

tillämpas. Beloppsbegränsningarna bestämdes till 666,67 SDR per paket eller enhet 

eller 2 SDR per kilo av bruttovikten, beroende av vilket som ger högst värde.102 Detta 

innebär att för lätta paket utbetalas motsvarande 8 667 kronor (666,67 SDR x 13 kr) och 

när vikten per paket överstiger 333,33 kilo utbetalas 2 SDR per kilo. När det gäller 

containertransport har det konstaterats att det är antalet kollin inuti containern som skall 

räknas. Containern i sig skall alltså inte räknas som ett paket eller en enhet. 

 

Den beloppsgräns om £100 som fanns intagen i Haagreglerna har helt borttagits i Haag-

Visbyreglerna. Har en sjötransportör agerat med uppsåt eller grov vårdslöshet och med 

vetskap om att handlingen troligen skulle vara skadegörande, finns inga belopps- eller 

ansvarsbegränsningar tillgängliga för honom.103 

                                                
101 De Wit, Multimodal Transport, s. 86. 
102 Art IV.5 Haag-Visbyreglerna. 
103 Art IV.5 Haag-Visbyreglerna. 
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4.3 Hamburgreglerna 1978 och MT-konventionen 1980  

Varken Hamburgreglerna eller MT-konventionen kan betecknas såsom särskilt lyckade. 

Hamburgreglerna, som trädde i kraft först 1992, orsakade stor debatt då de minskade 

sjötransportörens ansvarsfrihet för nautiskt fel och brand. Även om Hamburgreglerna 

trätt i kraft används de mycket sparsamt och att Hamburgreglerna inte accepterats är 

troligtvis en av orsakerna till att MT-konventionen inte heller fått någon 

genomslagskraft inom transporträtten. Även om MT-konventionen ratificerats tillämpas 

den inte då den ansetts vara allt för okonventionell. Enligt både Hamburgreglerna och 

MT-konventionen skulle grunderna för ansvarsfrihet begränsas, vilket inte uppskattades 

av redarna och skapade stor debatt. Både Hamburgreglerna och MT-konventionen är 

dock värda att uppmärksamma i samband med införandet av en ny 

sjötransportskonvention, då bestämmelser som införts i dessa konventioner till viss del 

legat till grund för arbetet med UNCITRAL:s konvention. Detta gäller exempelvis 

minskningen av ansvarsfrihet vid nautiskt fel. 

4.3.1 Hamburgreglerna 

Hamburgreglerna ersatte det komplicerade systemet av ansvarighetsregler i Haag-

Visbyreglerna med en enkel ansvarsregel:  

 
”The carrier is liable for loss resulting from loss of or damage on the goods, as well as from 

delay in delivery, if the occurrence which caused the loss, damage or delay took place while the 

gods were in his charge as defined in article 4, unless the carrier proves that he, his servants or 

agents took all measures that could reasonably be required to avoid the occurrence and its 

consequences”.104 

 

Det har hävdats att ansvarsregeln måhända är allt för enkel till sin utformning för att 

kunna bli praktiskt tillämpbar. Argument mot detta bygger på att regeln medvetet är 

flexibelt utformad för att på så sätt ge domstolarna ett större tolkningsutrymme och för 

att regeln skall kunna tillämpas trots att omständigheter och tekniska förutsättningar 

förändras.105 

 

Hamburgreglerna avskaffar ansvarsfriheten för handhavande- eller nautiskt fel. De 

tekniska förutsättningarna har, bland annat när det gäller navigation, under de senaste 
                                                
104 Art 5.1 Hamburgreglerna. 
105 De Wit, Multimodal Transport, s. 90. 
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25 åren förbättrats ordentligt och de ansvarsförändringar som ansågs okonventionella då 

Hamburgreglerna och MT-konventionen skapades, torde idag ha större möjlighet att 

vinna bifall från redarna. Men även vid Hamburgreglernas tillskapande hade den 

tekniska utvecklingen, bland annat genom radarns tillkomst, kommit så långt att 

undantag som var förståeliga i Haagreglerna från 1924 svårligen kan ha ansetts ha haft 

något större berättigande i de nya reglerna. Även brandundantagets räckvidd minskades 

kraftigt i Hamburgreglerna. Ersättningsnivåerna är högre enligt Hamburgreglerna än 

enligt Haag-Visbyreglerna. Ersättningen är bestämd till det högsta av antingen 835 SDR 

per paket eller annan enhet eller 2.5 SDR per kilo av godsets bruttovikt.106 Vid 

leveransdröjsmål är gränsen satt till 2.5 gånger frakten för det försenade godset, dock ej 

överstigande den i transportavtalet avtalade frakten för hela transporten. 

4.3.2 MT-konventionen 1980, MTK 

En anledning till att MTK ratificerats men inte tillämpas är att den till stor del bygger på 

Hamburgreglerna, vilka gåtts igenom ovan. Arbetet med MTK var till stor del 

problematiskt och förhandlingarna gick allt annat än smidigt. En del av kritiken, som 

höjts mot både Hamburgreglerna och MTK, är att de skrivits med en allt för nordisk 

prägel. Med detta menas att de nordiska länderna eventuellt varit något för aktiva under 

beslutsprocessen. Som exempel kan nämnas att norrmannen Erling Selvig författat stora 

delar av både Hamburgreglerna och MTK. 

 

4.4 UNCITRAL/CMI:s Draft Instrument on the carriage of goods 
[wholly or partly] [by sea], MMK 

4.4.1 Bakgrund 
Arbetet med att skapa en internationell konvention för multimodala transporter startade 

1996 då UNCITRAL konstaterade att:  

 
"[E]xisting national laws and international conventions left significant gaps regarding issues 

such as the functioning of the bill of lading and sea waybills, the relation of those transport 

                                                
106 Art 5 och 26 Hamburgreglerna. 
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documents to the rights and obligations between the seller and the buyer of goods, and to the 

legal position of the entities that provided financing to a party to the contract of carriage."107 

 

Det är inte UNCITRAL:s intention att skapa en för alla transporter giltig konvention. 

Det finns främst två anledningar till att UNCITRAL tagit sikte på att skapa en 

konvention som gäller när sjötransporten är det huvudsakliga transportsättet: För det 

första företas idag många transporter av typen ”dörr-till-dörr” där sjöbenet utgör 

huvuddelen av transporten.108 I anslutning till sjötransporten företas dock ofta 

tilläggstransporter. De anslutande transporterna sker normalt med lastbil eller tåg och 

transportkombinationen fartyg-flyg är en relativt osannolik och mycket sällan använd 

kombination. Utformningen av konventionen innebär att en landtransport som företas i 

direkt anslutning till en längre internationell sjötransport skall omfattas av 

konventionen. Det spelar dock ingen roll om landtransporten företas före eller efter 

sjötransporten, eller både och, utan konventionen siktar in sig på de anslutande 

transporter som normalt hör till en längre internationell sjötransport. Den andra 

anledningen är att sjötransporter inom transporträtten ges så pass unik behandling att 

UNCITRAL inte såg det som möjligt, eller ens önskvärt, att försöka skapa en 

konvention tillämplig på alla transportsätt. UNCITRAL såg, förutom det ovan uttryckta 

behovet att harmonisera den transporträttsliga lagstiftningen, ett behov av att förnya de 

Haag/Visbyregler, vilka varit i kraft under lång tid och som ansågs föråldrade. På grund 

av den tekniska utvecklingen, avseende exempelvis navigations- och 

sjösäkerhetshjälpmedel, ansåg UNCITRAL att vissa av de regler, främst avseende 

ansvarsfrihet, som redarna med stöd av Haag-Visbyreglerna tidigare kunnat åberopa, nu 

var obsoleta. 

 

Vid halvårsskiftet 2007 beräknas UNCITRAL:s konvention träda i kraft. Konventionen 

är internationell och reglerar både uni- och multimodala transporter, där den 

huvudsakliga transporten skall vara en internationell sjötransport. Huvudsakligen tar 

konventionen sikte på transporter i oceanfart, med de därtill hörande anslutande 

landtransporterna, vilket innebär att inrikes sjötransporter, eller transporter där endast en 

liten del av transporten företas till sjöss, inte skall omfattas av konventionen.  

                                                
107 www.comitemaritime.org. Innebörden av citatet är att UNCITRAL fann att existerande nationell 
lagstiftning i kombination med internationella konventioner lämnade stora ”luckor” i regelverket, bland 
annat avseende transportdokument och transporters finansiering. 
108 Ett ”sjöben” är en transportsträcka till sjöss, exempelvis mellan två hamnar. 
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UNCITRAL:s konvention är ämnad att reglera förhållandena mellan redarintressena och 

avskeppningsintressena. I Sverige har vi mycket bulktonnage, vilket innebär att den 

svenska regeringen torde vara benägna att värna om avskeppningsintressena, men 

konventionen tar främst sikte på linjetonnage. Dock är det den svenska regeringens 

hållning att det viktigaste syftet med en internationell konvention av det här slaget är att 

i största möjliga mån uppnå balans mellan de olika intressena. Där Haag/Visby-reglerna 

var en kompromiss som till viss del utföll till redarnas fördel, hoppas den svenska 

regeringen, att ikraftträdandet av UNCITRAL:s konvention skall balansera 

intressena.109 

 

Bulktonnage är exempelvis olja, kol, gas eller spannmål. Bulktonnage transporteras ofta 

i speciellt utformade transportutrymmen, till exempel i det för olja konstruerade 

lastutrymmet på en oljetanker. Även när det gäller landtransporter används ofta särskilt 

för bulktonnage konstruerade transportlösningar såsom tankbilar eller pipelines. Även 

torrt gods, som exempelvis spannmål, kan transporteras genom pipelines om det blandas 

med vatten till en så kallad ”slurry”.110 Anledningen till att konventionen inte i första 

hand tar sikte på bulktonnage är att det är förknippat med stora tekniska svårigheter och 

mycket höga kostnader för en transportör att anordna en ”dörr-till-dörr” transport av 

bulktonnage. 

 

Linjetonnage är däremot mycket väl lämpat för transport med mer än ett transportmedel 

på ett sådant sätt att en hel transportkedja, från avhämtning till slutleverans, omfattas. 

Containeriseringen har medfört att det är relativt enkelt och billigt att företa en 

omlastning från ett fartyg till lastbilar eller järnvägsvagnar. Containrar tillverkas i stor 

utsträckning i standardstorlekar (20 eller 40 fot långa) vilket gör att de kan staplas på 

varandra och lastas med andra containrar, oavsett tillverkare.111 

 

Hädanefter kommer UNCITRAL:s konventionsförslag att benämnas MMK. 

                                                
109 Intervju med Johan Schelin, 2005-10-13. 
110 De Wit, Multimodal Transport, s. 8. 
111 De Wit, Multimodal Transport, s. 10. 
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4.4.2 Konventionens innehåll 
Eftersom det är cirka ett och ett halvt år till dess att konventionen beräknas träda i kraft 

är inte alla artiklar i konventionen färdigutformade. En del artiklar står i 

konventionsförslaget inom klamrar och i en del fall finns det fler än en variant av en 

artikel. I båda dessa fall är det oklart om och i så fall vilken artikel som kommer att 

presenteras i den färdiga konventionen. Det material som presenteras nedan kommer 

alltså ej nödvändigtvis att finnas avspeglat i den färdiga konventionen, utan utgörs av 

den position som UNCITRAL i skrivande stund intagit.112 

 

MMK är uppdelad i 21 kapitel. Det första kapitlet innehåller konventionens formella 

krav. Kapitlets första artikel innehåller en uppräkning av olika transporträttsliga 

begrepp. Därefter stadgas hur tolkning av konventionstexten skall ske.113 I artikel tre 

och fyra stadgas formkrav för konventionen och vilka möjligheter till svaromål och 

ansvarsbegränsningar som står olika parter till buds. I andra kapitlet behandlas 

elektronisk kommunikation.114 I det tredje kapitlet stadgas MMK:s tillämpningsområde. 

Enligt tredje kapitlet skall avlastningshamnen och mottagarhamnen vara belägna i olika 

stater.115 I fjärde kapitlet behandlas transportörens ansvarsperiod. Transportören är 

ansvarig för godset från det att han mottar detta, till dess att godset lämnats till 

mottagaren. Tid och plats för överlämnande av godset till mottagaren bestäms av 

transportavtalet. Finns ej tid och plats däri är det handelsbruk och sedvänja som avgör 

när och var godset skall överlämnas. Saknas handelsbruk och sedvänja för transporten 

är tiden och platsen den där godset lastas av från det sista transportmedlet i 

transportkedjan. Parterna kan avtala om att sjötransportören, för del eller delar av 

transporten, ej själv skall utföra transporten utan agera i egenskap av kontraherande 

transportör. I detta fall är det sjötransportörens skyldighet att anlita utförande 

transportörer som klarar av att på ett korrekt sätt fullgöra sina uppdrag.116 I kapitel fem 

behandlas transportörens förpliktelser. Huvudförpliktelsen är att, i enlighet med 

transportavtalet, transportera och leverera godset på avtalad tid, till avtalad plats. 

Transportören skall också motta, stuva, lasta, lossa och på alla sätt behandla godset med 

tillbörlig omsorg. Om det visar sig att godset är, eller under transporten troligtvis 

                                                
112 Se ovan avsnitt 1.5.1 Metodkritik. 
113 Se ovan avsnitt 1.5 Metod. 
114 Se ovan avsnitt 1.4 Avgränsningar. 
115 Översättning från engelska: Contracting States. Det krävs att minst ett av länderna har ratificerat 
konventionen. 
116 Se avsnitt 2.1 sista stycket. 
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kommer att bli farligt, har transportören dock rätt att vägra att lasta, lasta av, förstöra 

eller på annat sätt oskadliggöra godset. Med farligt gods menas härvid gods som är av 

fara för personal, egendom eller är en olaglig eller oacceptabel fara för miljön.117 Vidare 

är transportören skyldig att före, vid starten av och under resans gång, hålla skeppet 

sjövärdigt, ordentligt bemannat, utrustat och servat. Transportören har också en 

skyldighet att tillse att lastutrymmen och dylikt klarar av en transport av gods. 
 

Transportörens ansvar regleras i kapitel sex. Huvudregeln är att transportören är 

ansvarig för förlust av eller skada å godset, samt även för dröjsmål, om motparten 

bevisar att förlusten, skadan eller dröjsmålet inträffade när transportören var ansvarig 

för godset. Transportören blir befriad från ansvar om han kan bevisa att förlusten, 

skadan eller förseningen inte berott på honom. Transportören har även ett antal 

friskrivningsgrunder att luta sig mot. Dessa omfattar bland annat: 
(a) force majure, 
(b) “perils of the sea”, 
(c) krig, hot, väpnad konflikt, sjöröveri, terrorism, uppror och civil olydnad,  
(e) strejker och lockouter, 
(f) brand ombord, 
(l) räddande av liv eller försök att rädda liv till sjöss, 
(m) rimliga åtgärder för att rädda eller försöka rädda egendom till sjöss, 
(n) rimliga åtgärder för att undvika eller försöka undvika miljöskador, 

 
Om sjötransportören och en eller fler MPP är ansvariga för skadan, förlusten eller 

dröjsmålet är deras ansvar solidariskt. Sjötransportören är i dröjsmål när godset ej 

överlämnats på avtalad tid och plats. Om avtalet saknar bestämmelse om tid och plats 

för att överlämna godset skall tiden och platsen vara den tidpunkt och plats som det vore 

rimligt att anta att en omsorgsfull transportör skulle överlämna godset vid. 

Rimlighetsbedömningen är beroende av transportavtalets bestämmelser, transportens art 

och omständigheter i övrigt som kan ha påverkat transporten. Transportören skall 

meddelas skriftligen om godset ej avlämnats i tid och skick enligt transportavtalet. Har 

transportören ej skriftligen meddelats om att godset ej varit i avtalat skick inom 21 

dagar från godsets avlämnande förlorar mottagaren rätten att framföra vidare klagomål. 

Vid dröjsmål är ersättningen begränsad till fraktkostnaden för den del av transporten 

som är försenad. Ersättningen vid dröjsmål kan dock aldrig överstiga den ersättning som 

skulle utgå vid total förlust av godset.118 Eftersom inga ersättningsbegränsningar finns 

                                                
117 MMK art 15 Variant A. 
118 MMK art 65 Variant A och B. 
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införda för förlust av eller skada å godset, är det inte möjligt att beräkna vad 

ersättningen för total förlust av godset skulle kunna uppgå till.  

 

När ett anspråk eller en tvist uppstår på grund av förlust, skada eller dröjsmål och 

transportören ansvarar för godset men; 

(a) före det att godset har lastats ombord på skeppet eller, 

(b) efter det att godset har lastats av skeppet men innan det lämnats till mottagaren, 

och en tvingande internationell konvention, eller tvingande nationell lagstiftning, vid 

tidpunkten för förlusten, skadan eller dröjsmålet var i kraft och omfattade transportören 

skall en sådan konvention eller sådan nationell lag äga företräde framför MMK. 

 

Även avsändaren har, enligt konventionen, vissa förpliktelser. För det första måste 

godset avlämnas i ett sådant skick att det klarar av transporten, om inget annat avtalats. 

När det gäller containertransporter blir detta särskilt intressant. Avsändaren måste stuva, 

packa eller på annat sätt säkra godset inuti containern så att det klarar av den avsedda 

transporten, inklusive lastning, hantering och avlastning av containern eller, i vissa fall, 

hela den trailer som containern färdas på. Transportören och avsändaren har en 

ömsesidig upplysningsplikt för information som kan vara nödvändig för att kunna 

transportera godset på ett säkert sätt. Avsändaren är ansvarig för förlust, skada eller 

dröjsmål som godset, på grund av att det ej är förpackat på ett godtagbart sätt, orsakar. 

Avsändaren blir inte ansvarig om han kan påvisa att skadan inte orsakats av honom eller 

på grund av omständigheter bortom avsändarens kontroll. I vissa fall orsakas skada, 

förlust eller försening på grund av både avsändaren och transportören. I dessa fall kan 

de båda bli gemensamt ansvariga gentemot godsmottagaren. 

 

När godset avlämnas till mottagaren har denne en skyldighet att motta godset. Om 

mottagaren ej tar emot godset har transportören rätt att: 

 

(a) förvara godset på lämpligt ställe, 

(b) packa upp containerförpackat gods eller på annat sätt hantera godset på ett sätt som 

trasportören med tanke på omständigheterna finner vara lämpligt, 

(c) försälja godset enligt lagar och förordningar på platsen där godset skulle avlämnas. 
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Om godset säljs enligt (c), skall förtjänsten gå till den person som har rätt att få ut 

godset (mottagaren), med avdrag för försäljningskostnader och andra kostnader vilka 

transportören har rätt att få täckta, till exempel fraktkostnader. 

 

Preskriptionstiden är i konventionen bestämd till ett år. Preskriptionsfristen börjar från 

dagen då transportören avlämnat godset eller, om inget gods avlämnats, från den dag då 

godset skulle ha avlämnats enligt transportavtalet. Preskriptionsavbrott kan under 

tidsfristen ske genom en eller flera anmälningar till motparten. 

 

Skillnaden mellan ersättningsnivåerna i CMR, Haag-Visby och MMK kan tydliggöras i 

en tabell: 

 

    Skada Förlust Dröjsmål 

CMR 
   

 
Kompensation för 
värdeminskning 
 

8,33 SDR/kilo 
 

Fraktkostnader + 5% 
årlig ränta 
 

Haag-
Visby 
   

666,67 SDR/paket eller  
2 SDR/kilo 
 

666,67 SDR/paket eller 
2 SDR/kilo 
 

Endast om avtal härom 
finns 
 

MMK 
 
   

Ej fastställt 
 
 

Ej fastställt 
 
 

Fraktkostnader för den 
del som är försenad 
 

Bild 1. Skillnader i ersättningsnivåer mellan CMR, Haag-Visby och MMK 
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5 MMK:S TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

Exempeltransport: 

I den fortsatta analysen kommer följande exempeltransport att ligga till grund för att 

beskriva och förklara författarens tankegångar: 

 

Ett norskt företag har avtalat med ett amerikanskt företag om transport av 

filéknivar, inpackade i lådor i tio stycken containrar. Det amerikanska företaget 

kommer att transportera containrarna, ombord på ett fullastat containerfartyg, 

från New York till Rotterdam. Från Rotterdams hamn skall containrarna 

vidaretransporteras till Göteborgs hamn. Härvid finns två alternativ. Det första 

innebär att containrarna stannar ombord på containerfartyget för vidare 

befordran till Göteborg. Det andra alternativet innebär att de först ställs på 

trailers för att därefter köras ombord på ett RoRo fartyg, därefter påbörjas 

transporten till Göteborg. När fartyget anländer till Göteborg kommer antingen 

omlastning till lastbilar ske - alternativt att varje trailer rullas av RoRo fartyget 

för att i Göteborgs hamn sammankopplas med lastbilar - och därefter påbörjas 

transporten med destination Oslo. 

 

Antag att knivarna transporteras på 20 lastpallar, vardera med en bruttovikt om 

400 kg. På pallarna står 20 lådor med knivar. Varje pall är emballerad med för 

ändamålet avsedd plast. Var och en av lådorna med knivar har en vikt om 20 kg. 

Pallarna har av avsändaren i USA stuvats i containern och därefter lastats 

ombord på containerfartyget för transport över atlanten. 

 

I detta exempel sker hela transporten med hjälp av en och samma kontraherande 

transportör, medan de utförande transportörerna varierar beroende av transportsätt. 

Nämnas bör att medan sjöbenet mellan New York och Rotterdam endast har en 

kontraherande och en utförande transportör (rederiet), så har sträckan mellan Göteborg 

och Oslo en kontraherande och upp till tio utförande transportörer (beroende på 

lastbilarnas storlek). 
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Fraktas en container från den amerikanska ostkusten till Rotterdam, för vidare transport 

till Oslo via Göteborg, kan det vara mycket svårt att avgöra var under transporten en 

eventuell skada på godset i containern kan ha uppkommit. En internationell multimodal 

tranporträttskonvention skulle, i den mån den tillämpas, kunna bidra till att lösa stora 

praktiska problem. 

5.1 Typkonvention vs ansvarskonvention 
Det finns två sätt att se på de multimodala transporterna och valet mellan dem är av 

avgörande betydelse för en multimodal konvention. Det första synsättet bygger på att 

konventionen är en så kallad typkonvention och som tar sikte på det faktiska utförandet. 

Enligt detta synsätt är det faktiska utförandet beroende av vilket transportsätt som 

används och en vägtransportsträcka skulle täckas av CMR, snarare än MMK. Om en 

anslutande transport till en sjötransport sker på landsväg kommer alltså CMR, eller VTL 

om det är en inhemsk transport, att tillämpas och något utrymme för en konvention som 

omfattar mer än ett transportsätt lämnas ej. Enligt det andra synsättet skall den 

multimodala konventionen ses som en avtalskonvention. Detta innebär att det är det 

bakomliggande avtalet som är av vikt vid bedömandet av om konventionen skall vara 

tillämplig eller ej. I exempeltransporten har avtalats om transport från New York till 

Oslo, med för transporten lämpliga transportmedel, alltså en multimodal transport. 

Eftersom avtalet omfattar hela transportsträckan från Amerika till Norge och 

huvudtransporten är en internationell sjötransport är alltså frågan huruvida MMK skall 

äga tillämpning på hela tranporten, ända fram till avlastning i Oslo, eller huruvida 

konventionen endast kan tillämpas på sträckan New York – Rotterdam och eventuellt 

även sträckan Rotterdam – Göteborg. 

5.2 Nätverkssystem vs uniformt ansvarssystem 
För ansvarsförpliktelser tillämpas endera av två system, vilka kan ställas i relation till 

sätten att se en konvention som antingen en typ- eller en avtalskonvention. Det första 

kallas nätverkssystemet och kan ofta ställas i relation till sättet att se en konvention som 

en typkonvention. Enligt nätverkssystemet skall, i den mån det är praktiskt möjligt, den 

transportsträcka under vilken godset skadats svara för ersättning av det skadade. Har 

godset skadats på sträckan Rotterdam – Göteborg är det alltså den utförande 

transportören på denna sträcka som i slutändan skall ersätta skadan, om det visar sig att 

han är ersättningsskyldig. Är det inte möjligt att avgöra under vilken transportsträcka 
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godset skadats, skall svar sökas i nationell rätt, om så är möjligt.119 Nackdelen med ett 

nätverkssystem är att det är oförutsebart. Lastägarna har inga möjligheter att på förhand 

veta vilka ersättningsnivåer som skall gälla vid förlust eller skada, eftersom de inte har 

någon möjlighet att veta vilka regler som kommer att bli aktuella. Att kunna 

prognostisera framtida förluster och vidta åtgärder för att begränsa sin skada, i ett så 

tidigt skede som möjligt, är av stor vikt – inte bara för lastägarna utan även för 

exempelvis försäkringsbolagen. 

 

Det andra systemet kallas det uniforma ansvarssystemet. Detta system knyter an till 

sättet att se på en multimodal transport med själva transportavtalet som utgångspunkt, 

på samma sätt som sättet att se på en konvention som en avtalskonvention. Innebörden 

av detta är att det multimodala transportavtalet för med sig ett unikt, sui generis, 

ansvarssystem. Ansvaret skulle, enligt det uniforma ansvarssystemet, vara det samma 

under hela transportkedjan, oavsett vilket transportmedel som använts vid 

skadetillfället. Ett system med enhetliga ersättningsnivåer från lastning till lossning, 

oavsett hur många transportmedel som använts däremellan, erbjuder naturligtvis större 

förutsebarhet för lastägarna än ett system bestående av flera olika regelverk, där 

osäkerheten om vilket som är tillämpligt ofta är stor. 

 

En av svårigheterna med att införa ett uniformt ansvarssystem består i att två identiska 

transportsträckor, till exempel från New York till Oslo, kan få helt olika regelverk, 

beroende av om avtalsparterna lägger upp transporten genom att teckna en serie 

unimodala transportavtal eller genom att tillskapa ett enda multimodalt transportavtal. 

Lösningen, på detta problem, skulle kunna vara att se den multimodala 

transportsträckan som ett fristående transportsätt, med egna regler för ansvar och 

ersättningar, likt de för exempelvis sjötransporter eller vägtransporter.  

 

En risk med nätverkssystemet är att det kan uppstå så kallad forum shopping, vilket 

innebär att en part, normalt den kontraherande transportören, har rätt att välja det 

transportsätts regelverk som har, för honom, mest fördelaktiga ersättningsbelopp. En 

lösning på det problemet är att tillämpa det uniforma ansvarssystemet. Detta innebär att 
                                                
119 Som exempel kan nämnas att Nederländerna och Tyskland utarbetat en regel som lägger bevisbördan, 
för var skada uppkommit, på transportören. Kan transportören inte producera erforderlig bevisning, 
härom lastägaren rätt att välja den tranportsträcka som har mest gynnsamma ersättningsnivåer. Se även 
De Wit, Multimodal Transport, s. 513. 
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det kommer att finnas ett regelverk för multimodala transporter, vilket löper parallellt 

med exempelvis Haag-Visbyreglerna, CMR och COTIF. I en situation där endera av två 

eller fler regelverk kan tänkas bli aktuella, torde själva transportavtalet tillmätas stor 

betydelse. Är det möjligt att fastställa att den avtalade transporten är av multimodal art, 

skall det uniforma ansvarssystemet tillämpas. Är det däremot inte möjligt att avgöra 

huruvida transportavtalet ger uttryck för avtal om multimodal transport, synes ett 

forumval enligt MMK artikel 64.2 vara ett lämpligt alternativ. 
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6 UNCITRAL:S VAL 
UNCITRAL förefaller att ha valt att tillämpa en något modifierad form av 

nätverkssystemet. Artikel 64.2 i konventionsutkastet lyder: 

 
“[2. Notwithstanding paragraph 1, if (a) the carrier cannot establish whether the goods were lost 

or damaged [or whether the delay in delivery was caused] during the sea carriage or during the 

carriage preceding or subsequent to the sea carriage and (b) provisions of an international 

convention [or national law] would be applicable under article 27 if the loss, damage, [or delay] 

occurred during the carriage preceding or subsequent to the sea carriage, then the carrier’s 

liability for such loss, damage, [or delay] is limited according to the limitation terms of any 

international convention [or national law] that would have been applicable if the place where the 

damage occurred had been established, or the limitation terms of this Convention, whichever 

would result in the highest limitation amount.]” 

 

Direktöversättningen blir att om det inte kan bestämmas huruvida godset förlorades 

eller skadades [samt huruvida även vart dröjsmålet uppstod] under sjötransporten eller 

under någon av de anslutande landtransporterna och internationella konventioner vilka 

reglerar de anslutande transporterna [eller även nationell rätt] vore tillämpliga om det 

visat sig att förlusten, skadan [eller dröjsmålet] uppstod under en anslutande transport, 

blir transportörens ansvar för sådan förlust, skada [eller dröjsmål] begränsat enligt de 

begränsningsregler som finns i den internationella konvention [eller den nationella rätt] 

som skulle ha varit tillämplig om platsen där skadan uppstod hade fastställts, eller 

begränsningsreglerna i denna konvention, beroende av vilket som resulterar i högst 

begränsningsbelopp. 

 

Innebörden av citatet är att MMK alltså låter transportörens ansvar begränsas i enlighet 

med de konventioner som skulle ha tillämpats om transporten företagits unimodalt. På 

detta sätt är det möjligt att förekomma de problem som ett uniformt ansvarssystem för 

med sig, i fråga om dubbla regelverk. Intill dess att konventionen försetts med belopp 

för ersättning och begränsningsregler är det dock svårt att avgöra hur stora skillnaderna 

mellan exempelvis konventionen och CMR kommer att bli. Dessvärre är just 

ersättningsnivåer ett känsligt ämne när det gäller allt konventionsarbete, varför det ej 

finns några planer på att skriva in ersättningsnivåerna i konventionsförslaget förrän i ett 

mycket senare skede. 
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MMK tillämpar alltså ett ansvarssystem med drag av nätverkssystem på det sättet att 

den kontraherande transportören har ett ansvar enligt andra regler än MMK – om 

tvingande konventioner finns. Detta är ett till största delen europeiskt problem, då det 

inom Europa finns tvingande konventioner för internationella landtransporter såsom 

COTIF och CMR.120 I förhållande till den utförande transportören skall CMR tillämpas 

direkt på landtransportsträckan i exempeltransporten ovan. Detta reser frågan i vilken 

utsträckning MMK kommer att tillämpas på en transport som vår ”exempeltransport”. I 

nästa kapitel kommer varje deltransportsträcka, eller ben som det också kallas, att 

analyseras. Syftet är att dels ta reda på vilka regler som är tillämpliga idag, dels att 

utreda i vilken utsträckning MMK kommer att tillämpas på dessa ben när den träder 

ikraft vid halvårsskiftet 2007. 

 

                                                
120 Se 1.4 Avgränsningar 
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7 TRANSPORT MELLAN NEW YORK OCH OSLO 

7.1 New York till Rotterdam 
 
 Ansvar idag   Efter MMK   

        
Transport-
sträcka 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

         
NY-Rtrdm Haag-Visby Haag-Visby MMK MMK 
Bild 2. Ansvar under sträckan New York-Rotterdam. 

 

Transporten över Atlanten omfattas idag av Haag-Visbyreglerna. Detta innebär att om 

det visar sig att det uppstått en skada på godset som transporterats inuti containern blir 

sjötransportören ersättningsskyldig för skadan med ett belopp som motsvarar 666,67 

SDR per kolli eller 2 SDR per kilo av kollits bruttovikt, om detta ger ett högre resultat. 

Troligtvis bör lastpallarna i exempeltransporten ses som de enheter eller kollin, vilka 

skall ligga till grund för bedömningen. Detta kan antagas, eftersom pallarna utgör 

separata enheter när de förflyttas med hjälp av exempelvis truckar och de mindre 

förpackningarna ligger inplastade på lastpallarna. Eftersom vikten överstiger 333 kg 

gäller att ersättning utbetalas med 2 SDR per kilo av bruttovikten. I förevarande fall är 

bruttovikten per pall 400 kg. Detta innebär att ersättning kan utgå med maximalt 800 

SDR per pall. I svenska kronor motsvarar detta cirka 10 400 kr. Varje container var, 

enligt exemplet ovan, lastad med 20 lastpallar, vilket medför att den totala ersättningen 

för en förlorad eller totalskadad container uppgår till cirka 208 000 kr. Då 

transportavtalet stipulerade att tio containrar skulle transporteras från New York till 

Oslo, kan ersättningen för förlorat eller skadat gods uppgå till totalt 2 080 000 kr. 

Detsamma gäller för sådant dröjsmål som likställs med totalförlust av gods. 

 

Meningen är att MMK skall efterträda Haag-Visbyreglerna inom sjötransportens 

område, samt att den naturligtvis även skall fungera på multimodala transporter. Även 

om det rör sig om en renodlad sjötransport kommer alltså MMK att vara tillämplig. Det 

finns, som tidigare nämnts, inga ersättningsnivåer införda i MMK, vilket omöjliggör en 

prognos angående förväntade utbetalningar efter det att konventionen trätt i kraft. Dock 

torde det vara rimligt att tänka sig att ersättningsnivåerna inte i avsevärd utsträckning 

kommer att skilja sig från de nivåer som idag finns uppställda i Haag-Visbyreglerna. 
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7.2 Rotterdam till Göteborg 
 
 Ansvar idag   Efter MMK   

        
Transport-
sträcka 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

         
Rtrdm-Gbg alt 1 Haag-Visby Haag-Visby MMK MMK 
Rtrdm-Gbg alt 2 CMR CMR MMK MMK 
Bild 3. Ansvar under sträckan Rotterdam-Göteborg. 

 

Alternativ ett: Om containrarna, i Rotterdam, lastas ombord på ett annat containerfartyg, 

eller kvarstannar på samma fartyg som fraktade dem från New York, för att därefter 

transporteras till Göteborg, är det idag Haag-Visbyreglerna som är tillämpliga på 

transportsträckan. Reglerna är desamma som för transporten mellan New York och 

Rotterdam, eventuellt med undantag för att havet på sträckan Holland - Sverige normalt 

är mycket lugnare än Atlanten. Presumtionen torde vara att det är svårare att hävda att 

en sjötransportör skall hållas ansvarsfri på grund av hård sjö eller ”perils of the sea” på 

en sådan sträcka. Dock skall det tilläggas att hårt väder mycket väl kan förekomma på 

haven mellan Holland och Sverige och att de relativt kustnära farvattnen på intet sätta 

alltid innebär en lugn färd. 

 

Efter MMK:s ikraftträdande torde det vara denna konventions regler som gäller för 

transporten. På samma sätt som stadgats ovan gäller härvid att MMK efterträder Haag-

Visbyreglerna för internationella sjötransporter. Det skulle kunna hävdas att transporten 

mellan Holland och Sverige inte är oceangående, vilket naturligtvis är korrekt. Men i 

vilket fall är denna andra delsträcka en anslutande transport, om än till sjöss. Även 

anslutande sjötransporter torde omfattas av konventionens tillämpningsområde, i alla 

fall då det är fråga om en internationell sjötransport, eftersom dessa i dagsläget omfattas 

av Haag-Visbyreglerna och MMK moderniserar dessa regler. Hade den anslutande 

sjötransporten varit en nationell sjötransport, till exempel mellan Göteborg och 

Stockholm är det däremot tveksamt om den skulle omfattas, eftersom konventionen 

uttryckligen exkluderar sådana transporter. Återigen blir det en fråga om vilka 

transporter som skall omfattas och hur långa de får lov att vara.  
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Alternativ två: Om containrarna först ställs på trailers och därefter körs ombord på ett 

RoRo fartyg, uppstår frågan huruvida det är CMR eller Haag-Visby som skall anses 

vara gällande. Avgörande för detta är huruvida sjöbenet utgör en del av landtransporten 

Göteborg till Oslo eller ej. CMR medger viss multimodalitet i artikel två, men som 

nämnts ovan är råder osäkerhet kring vad som krävs för att CMR skall bli tillämplig.121 

 

Efter MMK:s ikraftträdande torde det vara denna konventions regler som gäller för 

transporten. Härvid väcks dock frågan om huruvida CMR eller MMK skall ha 

tillämpningsföreträde när det gäller exempelvis ersättningsberäkning i anledning av 

skada.122 Härvid rör det sig om en sådan anslutningstransport som troligtvis kommer att 

falla under MMK:s regler, men avgörande för frågan, om CMR kan komma att 

tillämpas även på detta transportben, kommer troligtvis ändå att vara huruvida 

undantagen i CMR artikel två blir tillämpliga. Först då är det möjligt att med säkerhet 

säga att MMK är den tillämpliga konventionen. 

 

Beroende av om det är Haag-Visbyreglerna, CMR eller MMK som blir den tillämpliga 

konventionen, skiljer sig ersättningsnivåerna åt. Skall Haag-Visbyreglerna tillämpas blir 

beräkningarna desamma som för transportsträckan mellan New York och Rotterdam. 

Vad ersättningsnivåerna kommer att landa på i MMK är, som tidigare nämnts, ännu ej 

klarlagt. Skall däremot ersättning beräknas efter CMR:s regler, görs beräkningarna på 

samma sätt som för transportsträckan mellan Göteborg och Oslo nedan. 

7.3 Göteborg till Oslo 
 
 Ansvar idag   Efter MMK   
        
Transport-
sträcka 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

Kontraherande
transportör 

Utförande 
transportör 

        
Gbg-Oslo CMR CMR CMR CMR 
Bild 4. Ansvar under sträckan Göteborg-Oslo. 

 

Eftersom transporten mellan Göteborg och Oslo helt och hållet är en internationell 

landtransport, skall CMR tillämpas idag. Fråga kan uppstå om huruvida nationella 

                                                
121 Se ovan 4.1.6 
122 Om MMK:s tillämpning se nedan 7.5 
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regler skall anses gälla på transportsträckorna inom Sverige respektive Norge. Svaret på 

detta är att så länge som containrarna kvarstår på trailern under hela transportsträckan, 

skall CMR vara gällande i sin helhet. CMR är tillämplig även om det skulle ske ett byte 

av exempelvis trailer vid landgränsen i Svinesund. Däremot skulle fallet kunna bli 

annorlunda om ytterligare ett transportsätt, till exempel tågtransport, blir aktuellt. I så 

fall kan det tänkas att det är den svenska vägtransportslagen VTL som blir tillämplig för 

sträckan upp till norska gränsen och därefter antingen den internationella 

järnvägskonventionen COTIF, eller de norska järnvägstrafikreglerna, beroende på 

omständigheterna vid landgränspassagen. I exempeltransporten går dock containrarna 

på trailer direkt från Göteborg till Oslo, vilket innebär att både den kontraherande och 

den utförande transportören omfattas av reglerna i CMR. 

 

När ersättning skall beräknas, för skada eller förlust som uppstått under en transport 

som regleras av CMR, gäller reglerna som gåtts igenom ovan.123 Transportörens ansvar 

är alltså begränsat till 8,33 SDR per kilo för förlust eller skada av hela eller delar av 

godset. I exempeltransporten var totalvikten för godset åtta ton per container, vilket 

maximalt kan resultera i ett ersättningskrav om 66 640 SDR, vilket motsvarar ungefär 

866 320 kr. Den totala ersättningen för samtliga containrar kan alltså komma att uppgå 

till 8 663 200 kronor. 

 

Efter det att MMK trätt ikraft blir frågan huruvida meningen med konventionen är att 

även sträckan Göteborg till Oslo skall omfattas av reglerna. Det råder oklarhet kring hur 

lång en anslutande transport kan vara, innan den snarare borde beaktas som en transport 

likvärdig med sjötransporten. Det är otvivelaktigt att MMK är avsedd att omfatta 

kortare transporter som utförs för att frakta godset från fartyget och hamnen. En 

typsituation torde vara den där containertransporten sker från New York direkt till 

Göteborg och containrarna ställts på lastbilar för direkt transport till ett lager inom 

Göteborgsområdet. Härvid handlar det onekligen om en huvudsakligen utförd 

internationell sjötransport, med en anslutande landtransport. Men faktum är att gods i 

många fall transporteras relativt långa sträckor efter ankomst till exempelvis Göteborgs 

hamn. Det är inte UNCITRAL:s intention att skapa en konvention tillämplig på den 

internationella landtransporten till Oslo. Även efter MMK:s ikraftträdande är det CMR 

                                                
123 Se ovan, avsnitt 4.1.3 
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som skall tillämpas i förhållande till den kontraherande transportören, vad avser skador 

som inträffar mellan Göteborg och Oslo. I förhållande till den utförande transportören 

gäller CMR direkt. Om det konstaterats att CMR är tillämplig, blir 

ersättningsberäkningarna de samma som ovan. Skall MMK tillämpas, råder, som 

tidigare nämnts, osäkerhet kring hur stor ersättning som kan komma att utgå vid förlorat 

eller skadat gods. 

 

Ansvaret för hela transporten kommer alltså att regleras av olika regelverk, på följande 

sätt: 

 

 Ansvar idag   Efter MMK   
        
Transport-
sträcka 

Kontraherande 
transportör 

Utförande 
transportör 

Kontraherande
transportör 

Utförande 
transportör 

        
NY-Rtrdm Haag-Visby Haag-Visby MMK MMK 
        
Rtrdm-Gbg alt 1 Haag-Visby Haag-Visby MMK MMK 
Rtrdm-Gbg alt 2 CMR CMR MMK MMK 
        
Gbg-Oslo CMR CMR CMR CMR 
Bild 5. Ansvar under hela transporten. 

7.4 Skillnader mellan CMR och MMK 
Eftersom MMK inte innehåller några ersättningsbelopp är det svårt att sia om vad dessa 

belopp slutligen kommer att bestämmas till. Att bestämma vilken ersättning som skall 

utfalla vid skada på eller förlust av gods är ofta problematiskt för konventionsförfattare. 

En uppenbar fara, med att ännu ej ha tillkännagivit vilka ersättningsbelopp som kommer 

att bli aktuella i den nya konventionen, är att konventionen riskerar behandlas som till 

exempel MT-konventionen, med en ickeacceptans av innehållet som följd. Om MMK 

inte accepteras, kommer det att dröja lång tid innan någon ny konvention kommer att 

kunna träda i kraft. Eftersom transporter idag i stor utsträckning sker multimodalt är det 

av stor vikt att uppnå internationell harmonisering, varför det synes viktigt att snarast 

möjligt komma fram till vilka belopp som skall föras in i konventionstexten. Om så inte 

sker är risken stor att till exempel stora amerikanska företag, som inte aktivt deltagit i 

utformandet av konventionen, utövar påtryckningar för att få den amerikanska senaten 

att ej ratificera förslaget. Skulle så ske, är det mycket möjligt att fler länder kommer att, 

likt dominobrickor, ”vika ner sig” och inte heller ratificera förslaget. Den politiska och 
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ekonomiska styrka som Amerika besitter gör att detta land är det enskilt viktigaste för 

att ge en konvention vikt. I Amerika är politikerna starkt influerade av storföretagen. 

Utan att gå in på resonemang om i vilken omfattning politiker i USA lyssnar på företag 

och så vidare är det i alla fall möjligt att konstatera att om inte amerikanska företag 

finner att konventionen är tillämpbar, förefaller risken vara stor att konventionen inte 

kommer att nå särskilt stor acceptans. 

7.5 MMK:s tillämplighet på transportavtalet 
UNCITRAL har explicit stadgat att konventionen skall vara tillämplig endast på sådana 

transporter som företas helt, eller till största delen, till sjöss. Konventionen siktar främst 

in sig på oceangående transporter, exempelvis från Amerika till Europa och de 

landtransporter som normalt företas i direkt anslutning till en sådan sjötransport. Frågan 

är dock hur lång en anslutande transport kan tillåtas vara, utan att den skall anses vara 

en egen transport. Härvid uppstår ett problem eftersom det kan vara svårt att avgöra 

vilken konvention som skall vara tillämplig på de olika deltransporterna. 

 

Att MMK skulle vara tillämplig på sträckan mellan New York och Rotterdam är i det 

närmaste självklart, eftersom oceangående containertransporter är själva kärnan i 

konventionen. Så fort containrarna kommer till Europa blir det dock svårare att avgöra 

huruvida MMK är tillämplig eller ej. Beroende på fartygstyp vid omlastning, för vidare 

transport till Göteborg, skulle det kunna hävdas att MMK redan vid Rotterdam spelat ut 

sin roll.  

 

Idag görs åtskillnad mellan Maritime Performing Parties (MPP) å den ena sidan och 

Land Performing Parties (LPP) eller Other Performing Parties (OPP) å den andra sidan. 

Om en transportör räknas som en MPP, gäller idag den sjötransporträttsliga 

konventionen Haag-Visbyreglerna för honom. Som MPP räknas till exempel 

hamninterna järnvägar eller vägtransporter. Transporteras godset internt inom hamnen 

är det idag alltså sjötransportsreglerna som är tillämpliga. En vägtransportör övergår 

från att vara MPP till att vara LPP eller OPP när godsbefordran skall ske till en plats 

utanför hamnen. Det råder viss osäkerhet om huruvida en transportör, som skall leverera 

gods till en plats utanför hamnen, skall ses som en MPP under den tid han fortfarande är 

inom hamnområdet, eller huruvida transportören skall ses som en LPP eller OPP direkt 

när godset mottagits för vidare transport, om platsen för leverans ligger utanför hamnen. 
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Problematiken gäller även för transporter på väg in i hamnen, avseende huruvida en 

transportör blir en MPP när hamngränsen passeras. Om en åkare hämtar gods inne i 

hamnen och krockar på väg ut, blir det upp till domstolen att avgöra huruvida åkaren 

skall ses som en MPP eller LPP/OPP och således även enligt vilka regler skadorna skall 

regleras. 

 

Frågan är om det inte är olyckligt att MMK inte får ett vidare tillämpningsområde än 

vad UNCITRAL avser ge den? Eftersom en mycket stor del av de internationella 

containertransporterna idag de facto företas multimodalt, vore det då inte lämpligt med 

en internationell konvention som svarar mot verkligheten? 

 

Om det multimodala transportavtalet kan sägas ge uttryck för en transportkedja, 

bestående av flera länkar, men med ett syfte och mål – att tillse att gods transporteras 

från New York till Oslo borde hela transportkedjan kunna falla under ett regelverk. 

Däremot blir det svårare att tillämpa en konvention, på en transportkedja enligt 

exempeltransporten ovan, om man anser att varje deltransport är så pass unik att det ej 

går att förena dem under en gemensam konvention. När det gäller sträckan Göteborg – 

Oslo är det utan tvivel en transport som skulle falla in under CMR, eftersom det rör sig 

om en internationell vägtransport. Kan man i det här fallet säga att CMR skall träda åt 

sidan och MMK bli tillämplig istället, då det onekligen rör sig om en tranport som är en 

del av en längre kedja? Är den multimodala transportkedjan i sig unik, sui generis, blir 

CMR inte tillämplig, eftersom det då inte rör sig om en internationell vägtransport utan 

snarare en internationell multimodal transport. Detta skulle gälla oavsett om godset 

transporteras från Göteborg till Oslo medelst lastbil, tåg eller till och med flyg. 

 

Eftersom syftet med MMK är att skapa en konvention som är ämnad att finna en lösning 

på ett praktiskt förekommande problem, ligger det nära till hands att se det som att hela 

transportkedjan, från Amerika till Norge, skulle kunna falla in under MMK:s regler. 

Innebörden av detta vore dock att det multimodala transportavtalet skulle ges en 

särskild roll och till de traditionella transporterna, sjö-, väg- järnväg- och lufttransport, 

skulle den multimodala transporten läggas. Detta kommer dock säkerligen att bli 

föremål för domstols prövning vid mer än ett tillfälle och resultatet av domstolens 

framtida överläggningar är det naturligtvis omöjligt att veta något om vid denna uppsats 

författande. Vad som med säkerhet kan sägas är dock att det ej är UNCITRAL:s önskan 
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att MMK tillerkänns ett så pass vitt tillämpningsområde som det nu beskrivna. En av 

anledningarna till att UNCITRAL inte önskar se en konvention med större 

täckningsområde är att den anser det vara värt att värna om de olikheter som 

transportslagen för med sig. Det måste inte nödvändigtvis vara endast av godo att 

harmonisera de olika transportslagens lagstiftningar. 
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8 CONTAINERTRANSPORTÖRENS 
KONTROLLMÖJLIGHETER 

8.1 Avsändarens stuvningsplikt 
När gods transporteras i en container är det i de flesta fall mycket svårt att under 

transport försäkra sig om godsets status. Detta gäller särskilt i de fall då avsändaren 

själv är den som fyllt containern med gods och containern därefter förseglats, för att inte 

öppnas igen förrän vid ankomsten till mottagaren. Visar det sig att godset är skadat när 

det kommer fram till mottagaren, är det troligt att det skadats under transporten. Den 

frågan uppstår då huruvida godset skulle ha skadats om det förpackats på ett korrekt 

sätt. Avsändaren har en skyldighet att stuva godset inuti containern på ett sådant sätt att 

det tål den transport det är ämnat för. Skall containern transporteras över Atlanten är 

alltså kraven på stuvningens korrekthet större än om det skall transporteras en kortare 

sträcka på land. Ofta är det inte särskilt svårt att i efterhand avgöra om en container 

stuvats på ett korrekt sätt. Inuti containern finns anordningar för att säkra gods och 

särskilda material, som har en utfyllande och stötdämpande effekt, kan och bör 

användas. Om det kan konstateras att det är avsändaren som ej har stuvat containern på 

ett ändamålsenligt sätt och skada å eller förlust av gods skett av denna anledning, hålls 

transportören ansvarsfri. I sådana fall får avsändaren själv bära kostnaderna, normalt 

genom sitt försäkringsbolag om han tecknat transportförsäkring. Detta gäller oavsett 

transportsätt, förutsatt att transportören inte hade kännedom om, eller bort ha kännedom 

om, den undermåliga stuvningen. 

 

8.2 Kontrollpunkter under transport 
Under en multimodal transportsträcka företas vanligtvis ett flertal kontroller av 

containrarna. Vad gäller exempeltransporten kan nämnas att containern troligtvis skulle 

kontrolleras vid minst följande tillfällen: 

 

1.  påfyllnad av containern (USA) – för att säkerställa att containern är i gott skick vid 

transportens start, 

2.  pålastning fartyg (New York), 

3.  avlastning fartyg (Rotterdam), 
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4.  pålastning nästa fartyg (Rotterdam) – detta för att kontrollera att hamnen inte 

misskött containern, 

5.  avlastning hamnen (Göteborg), 

6.  pålastning trailer (Göteborg) – av samma kontrollanledning som enligt p 4 ovan, 

7.  slutlig avlastning (Oslo). 

 

Kontrollerna ovan är så kallade okulära besiktningar, alltså sådana där containerns 

synbara fysiska tillstånd gås igenom. Det som främst undersöks vid kontrollerna är 

huruvida containern på något sätt är skadad, bucklad eller kantstött samt om den i övrigt 

är hel och ren. Två vanliga skadeorsaker vid containertransport är att containern tappas 

eller på annat sätt blir så pass våldsamt stött att godset inuti containern skadas, eller att 

containern springer läck så att godset inuti vattenskadas. Om det vid den slutliga 

avlastningen kan konstateras att godset inuti containern är skadat, skall ersättning för 

skadan i möjligaste mån hänföras till det tranportsätt som då användes, för att 

därigenom avgöra vilket regelverk som skall vara tillämpligt. När det exempelvis gäller 

läckage är det viktigt att försöka avgöra huruvida skadan på containern, som lett till 

läckaget, är ny eller gammal. Är det ett hål orsakat av en rostskada kan detta indikera att 

skadan fanns redan när containern fylldes. Det finns en ömsesidig överenskommelse om 

att en container skall påbörja en transport ”hel och ren”, för att minska antalet skador. 

Om hålet däremot kan konstateras vara ”nytt”, kan detta möjligen indikera att 

containern skadats under transporten. I den mån det inte kan konstateras under vilken 

del av en transport gods har skadats företar bolagen i branschen, ofta genom sina 

respektive försäkringsbolag, en skuldfördelning mellan transportörerna. 

8.3 Försäkringar 
Då det konstaterats när en skada uppstått är det vanligtvis försäkringsbolagen som gör 

upp om betalning sinsemellan. Avsändaren råds normalt att teckna en 

transportförsäkring; rederierna är medlemmar i så kallade P&I Clubs124 medan 

exempelvis vägtransportören normalt har tecknat en ansvarsförsäkring för transporten. 

Skeppsägare försäkrar sig gentemot skador på och förluster av själva skeppet genom att 

teckna fartygsförsäkringar hos försäkringsbolag. De vänder sig till P&I Clubs för att 

teckna ansvarsförsäkringar gentemot tredje man. De risker som en skeppsägare kan 

                                                
124 Protection and Indemnity, se www.ukpandi.com 
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försäkra sig mot omfattar bland annat skador, sjukdomar och dödsfall hos passagerare 

och besättning, kollisioner, miljöförstöring och rättegångskostnader. 

 

När godsmottagaren upptäcker att skada skett vänder han/hon sig normalt till den 

kontraherande transportören. Kan det konstateras att skadan kan hänföras till 

transporten (och alltså ej beror på till exempel undermålig förpackning) betalar normalt 

den kontraherande transportören ut ersättning till den skadelidande, för att därefter 

vända sig till den utförande transportören och kräva betalning av denne. Som nämnts 

ovan är det ofta försäkringsbolagen som handhar denna process. 
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9 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 
UNCITRAL:s kommande konvention kommer inte att vara tillämplig på samtliga 

transportslag. Detta kommer inte som någon nyhet. Vad som däremot är nytt är det 

faktum att den nya konventionen troligtvis inte heller kommer att tillämpas på en hel 

transportsträcka av det slag som beskrivits i den här uppsatsen. Anledningen, till att 

UNCITRAL valt att ej ge konventionen ett vidare tillämpningsområde, är de 

svårigheter, vilka är förknippade med att harmonisera transportsätten. Det har också 

uttryckts att det inte är önskvärt att påtvinga transportörerna en harmonisering av hela 

transporträtten, ty därtill är transportslagen allt för olika varandra. Däremot har det 

uttryckts en önskan om att harmonisera den multimodala transportkedja som används 

mest när containrar transporteras; nämligen den där den huvudsakliga transporten är en 

lång sjötransport, vilken kompletteras av en eller flera anslutande landtransporter, 

antingen på landsväg eller på järnväg. 

 

Det finns dock en möjlighet att konventionen tillerkänns ett vidare tillämpningsområde 

än vad UNCITRAL från början tänkt. Om det kan anses att det multimodala 

transportavtalet ger uttryck för en transportkedja som är så pass unik att den inte 

rimligen kan delas upp i ett antal deltransporter, då är det möjligt att se den multimodala 

transporten som ett helt eget transportslag – sui generis – på samma sätt som gäller för 

till exempel väg- och sjötransporter. Kan den multimodala transporten beaktas som ett 

eget transportslag, då kan även UNCITRAL:s konvention appliceras på detta och på så 

sätt skulle det vara möjligt att undvika sammanstötning med till exempel CMR vid en 

anslutande landtransport. 

 

Skall konventionen äga tillämpning även på internationella landtransporter, vilka sker i 

anslutning till längre sjötransporter, är det viktigt att både den kontraherande och den 

utförande transportören omfattas av konventionens regler. Det vore olyckligt om 

exempelvis endast den kontraherande transportören skulle omfattas, då dennes ansvar 

(troligen) skulle vara lägre enligt den multimodala konventionen än under CMR. Om 

godset skadas under transport skulle godsmottagaren då kunna vända sig till den 

kontraherande transportören och kräva ersättning enligt MMK:s ersättningsnivåer. Den 

kontraherande transportören skulle därefter kunna vända sig gentemot den utförande 

transportören med ersättningskrav enligt CMR. Detta vore olyckligt, eftersom det skulle 



 66 
  

försätta den skadelidande parten, i det här fallet godsmottagaren, i en sämre ställning än 

den kontraherande transportören. 

 

De hamninterna svårigheterna när det gäller MPP och LPP/OPP kommer att kvarstå 

även efter det att MMK träder i kraft. Problemet kommer däremot att flyttas rent 

geografiskt till att gälla vid till exempel en landgräns istället för vid hamngränsen. Detta 

skulle inte bli fallet om de multimodala transporterna sågs som transporter sui generis. 

Om så var fallet skulle en part kunna ses som en MPP under hela transporten. 

 

De praktiska svårigheter, som förknippas med att förena de olika transportsätten under 

ett och samma regelverk, är dock mycket stora. Om en internationell sjötransport, efter 

MMK:s införande, anländer till Göteborgs hamn för vidare befordran med lastbil till 

Oslo, skall både den kontraherande och den utförande transportören omfattas av CMR 

för landtransporten. Skall däremot godset transporteras till Linköping, kommer den 

kontraherande transportören att omfattas av konventionen, medan den utförande 

transportören har ett ansvar enligt VTL. Troligtvis kommer en domstol, vid en eventuell 

tvist, inte att se den utförande transportören som varande multimodal transportör, utan 

snarare vägtransportör. Detta innebär att den begränsade nätverksprincip som 

UNCITRAL förespråkar kommer att bli tillämpbar i förevarande fall.  

 

Idag företas många transporter multimodalt. När ett containerfartyg anländer till 

Göteborg, för vidare godsbefordran till Oslo, kontrolleras containern i möjligaste mån 

för att tillse att den ej skadats under transporten. Därefter placeras den på en trailer för 

befordran till Norge, varvid den återigen kontrolleras. Väl i Norge kontrolleras den igen 

för att tillse att den ej skadats under landtransporten. Visar det sig att skada uppkommit, 

är det antingen Haag-Visbyreglerna som skall tillämpas (sjötransporten till Göteborg 

samt eventuella hamninterna transporter) eller CMR (landtransporten till Oslo).  

 

Efter konventionens ikraftträdande kommer skillnaden troligtvis att vara relativt liten. 

Vad gäller landtransporten kommer CMR fortfarande att bli tillämplig, för den 

kontraherande lika väl som för den utförande transportören. Sjötransporten kommer att 

omfattas av MMK och ändringarna vad gäller ersättningsbeloppen beror av vad 

UNCITRAL kommer fram till under sina förhandlingar. Detta medför att införandet av 

MMK troligtvis inte kommer att erbjuda några revolutionerande förändringar av 
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transporträtten, förutsatt att inga dramatiska ökningar eller minskningar av 

ersättningsnivåer och dylikt sker, innan konventionen träder ikraft. Klart är dock att 

ansvarsfrihetsgrunderna för nautiskt fel och brand begränsas i och med införandet av 

MMK. 
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