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Granskningsteam
I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och program eller av
förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att uppnå så stor effekt som möjligt
väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med hänsyn till riskerna när det gäller resultat eller
regelefterlevnad, storleken på de aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och
politiskt intresse och allmänintresse.
Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning II – där ledamoten Iliana Ivanova är
ordförande – som är specialiserad på utgiftsområdena investeringar för sammanhållning, tillväxt och
inkludering. Revisionsarbetet leddes av ledamoten Ladislav Balko med stöd av Branislav Urbanič
(kanslichef), Pietro Puricella (förstechef), Fernando Pascual Gil (uppgiftsansvarig) och Aleksandra KlisLemieszonek, Nils Odins, Christian Wieser, Valeria Rota och Guido Fara (revisorer).

Från vänster till höger: Aleksandra Klis-Lemieszonek, Fernando Pascual Gil, Ladislav Balko, Branislav
Urbanič , Pietro Puricella och Nils Odins.
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ORDFÖRKLARINGAR
Anmält organ: Ett organ som utsetts av en medlemsstat för att kontrollera delsystemens
överensstämmelse med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet och utfärda
EG-kontrollintyg. Uppdraget för det anmälda organet börjar på projektstadiet och pågår
under hela uppbyggnadstiden fram till överlämnandet innan delsystemet tas i bruk.
Basversion: En stabil utgåva i fråga om systemfunktionalitet, prestanda och andra ickefunktionella egenskaper.
Den europeiska genomförandeplanen: Ett dokument som slutgiltigt antogs 2009 och ingår i
kommissionens beslut 2009/561/EG som rör genomförandet av TSD Trafikstyrning och
signalering. Syftet med den europeiska genomförandeplanen är ”att se till att lok,
motorvagnar och andra järnvägsfordon som är utrustade med ERTMS successivt får tillträde
till ett större antal spårsträckor, hamnar, terminaler och rangerbangårdar utan att behöva
nationell utrustning utöver ERTMS”.
Driftskompatibilitet: Möjlighet för järnvägsfordon att trafikera alla sträckor i järnvägsnätet
utan att det förekommer några skillnader. Med andra ord handlar det om att få de olika
tekniska systemen på EU:s järnvägar att fungera tillsammans.
ERTMS (European Rail Traffic Management System) det europeiska
trafikstyrningssystemet för järnväg: Ett omfattande europeiskt branschprojekt som syftar
till att ersätta de olika nationella trafikstyrningssystemen. Det har två grundläggande
komponenter: dels ett automatiskt tågskyddssystem som ersätter de befintliga nationella
tågskyddssystemen, det europeiska tågskyddssystemet (ETCS), dels ett radiosystem för röstoch datakommunikation mellan spår och fordon, som bygger på standard-GSM-teknik men
med frekvenser som är särskilt reserverade för järnvägstrafik (GSM-R).
Etablerad operatör: Den järnvägsoperatör som har haft en dominerande ställning på den
nationella marknaden sedan tidigare, vilken härrör från ett enda integrerat bolag som
tidigare ansvarade för förvaltningen av järnvägsinfrastrukturen och tillhandahållandet av
transporttjänster.

5

Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf): Europeiska regionala utvecklingsfondens
mål är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen
genom att avhjälpa de största regionala obalanserna via ekonomiskt stöd till
infrastruktursatsningar och produktiva jobbskapande investeringar, främst för företag.
Europeiska struktur- och investeringsfonder (ESI-fonder): ESI-fonderna omfattar fem
separata fonder som syftar till att minska de regionala obalanserna i unionen med politiska
ramar som fastställs för den sjuåriga budgetperioden. Fonderna är Europeiska regionala
utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden (ESF), Sammanhållningsfonden,
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (Ejflu) och Europeiska havs- och
fiskerifonden (EHFF).
Europeiska unionens järnvägsbyrå (ERA): Tidigare Europeiska järnvägsbyrån, som inrättades
2004 i syfte att utveckla tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, bland annat i fråga
om ERTMS, och bidra till att ett gemensamt europeiskt järnvägsområde utan gränser
fungerar effektivt. Byråns huvudsakliga uppgift är att harmonisera, registrera och övervaka
tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD) inom hela det europeiska
järnvägsnätet och ange gemensamma säkerhetsstandarder för Europas järnvägar. Byrån har
ingen befogenhet att fatta egna beslut, men den hjälper kommissionen att utarbeta förslag
till beslut.
Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE): Sedan 2014 har Fonden för ett sammanlänkat
Europa (FSE) tillhandahållit ekonomiskt stöd till tre sektorer: energi, transport och
informations- och kommunikationsteknik (IKT). Inom dessa tre områden anger FSE vilka
investeringar som ska prioriteras under den kommande tioårsperioden, till exempel el- och
gaskorridorerna, användning av förnybar energi, sammanlänkade transportkorridorer,
renare transportsätt samt höghastighetsanslutningar för bredband och digitala nätverk.
Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea): Genomförandeorganet för
innovation och nätverk (Inea) har ersatt genomförandeorganet för det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T EA), som Europeiska kommissionen inrättade 2006 för att hantera det
tekniska och finansiella genomförandet av TEN-T-programmet. Inea med huvudkontor i
Bryssel inledde officiellt sin verksamhet den 1 januari 2014 för att genomföra delar av
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Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 2020 och andra äldre program (TEN-T
och Marco Polo 2007–2013).
Infrastrukturförvaltare: Ett organ eller företag som särskilt ansvarar för att anlägga, förvalta
och underhålla järnvägsinfrastruktur.
Järnvägsföretag: Varje offentlig eller privat järnvägsoperatör med tillstånd enligt gällande
EU-lagstiftning vars huvudsakliga verksamhet består i att tillhandahålla tjänster för
godstransport och/eller persontrafik på järnväg. I denna rapport omfattar begreppet även
fordonsinnehavare såsom leasingföretag för järnvägsfordon.
Järnvägssignalsystem: Ett system som används för att leda järnvägstrafiken på ett säkert
sätt och se till att tågen inte krockar med varandra.
Sammanhållningsfonden: Sammanhållningsfonden syftar till att stärka den ekonomiska och
sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att finansiera miljö- och
transportprojekt i medlemsstater vars BNP per capita är lägre än 90 % av genomsnittet för
unionen.
Transeuropeiskt transportnät (TEN-T): En planerad uppsättning väg-, järnvägs-, luft- och
sjötransportnät i Europa. De transeuropeiska transportnäten ingår i ett större system av
transeuropeiska nät med bland annat telekommunikationsnät (eTEN) och ett energinät
(TEN-E) som föreslagits. Infrastrukturutvecklingen för TEN-T är nära knuten till
genomförandet och den fortsatta utvecklingen av EU:s transportpolitik.
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
Om ERTMS
I. För att framföra tåg i ett järnvägsnät krävs ett signalsystem för att leda trafiken på ett
säkert sätt och se till att tågen inte krockar med varandra. Varje europeiskt land har dock
utvecklat egna tekniska specifikationer för sina signalsystem, liksom för spårvidd och
säkerhets- och elstandarder. I nuläget finns det omkring 30 olika signalsystem för
järnvägstrafik i EU, som inte är driftskompatibla.
II. För att komma till rätta med detta och bidra till att skapa ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde började den europeiska järnvägsbranschen att utveckla ett europeiskt
system för trafikstyrning, signalering och kommunikation – ERTMS – i slutet på 1980- och
början på 1990-talet, och Europeiska kommissionen stödde införandet av ERTMS som
gemensamt system i Europa. Målet med ERTMS är att ersätta alla befintliga signalsystem i
Europa med ett gemensamt system för att främja driftskompatibilitet mellan nationella
järnvägsnät och gränsöverskridande järnvägstransporter. ERTMS är avsett att garantera en
gemensam standard som gör att tåg kan framföras utan hinder genom olika länder och
främjar järnvägssektorns konkurrenskraft.
III. För att hjälpa medlemsstaterna att genomföra ERTMS avsattes under perioden 2007–
2013 cirka 1,2 miljarder euro från EU:s budget. 645 miljoner euro kom från programmet för
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och 570 miljoner euro från Europeiska regionala
utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden. För perioden 2014–2020 beräknas det
sammanlagda beloppet uppgå till 2,7 miljarder euro, varav 850 miljoner euro från Fonden
för ett sammanlänkat Europa, som har ersatt TEN-T-programmet, och cirka 1,9 miljarder
euro från de europeiska struktur- och investeringsfonderna.
Hur vi genomförde vår revision
IV. För att bedöma om ERTMS hade planerats, genomförts och förvaltats korrekt samt om
det förelåg egen affärsnytta undersökte vi följande:
-

Om ERTMS hade genomförts ändamålsenligt och enligt tidsplanen baserat på god
planering och korrekta kostnadsberäkningar.
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-

Om det förelåg affärsnytta för enskilda infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.

-

Om EU-medlen hade förvaltats ändamålsenligt för att bidra till genomförandet av
ERTMS.

V.

Vi besökte följande sex medlemsstater: Danmark, Italien, Nederländerna, Polen,

Spanien och Tyskland. Sammantaget täcker dessa medlemsstater in delar av alla de nio
stomnätskorridorer där ERTMS måste ha genomförts fullt ut senast 2030. Revisionen
omfattade även kommissionens roll i planeringen, förvaltningen, genomförandet och
finansieringen av ERTMS.
Detta kom vi fram till
VI. Hittills har genomförandet i EU skett i begränsad omfattning och inte på ett
sammanhängande sätt, trots att ERTMS-konceptet och visionen att öka
driftskompatibiliteten generellt sett inte är ifrågasatt inom järnvägssektorn. Att
genomförandet av ERTMS går trögt kan huvudsakligen förklaras av att många
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag är ovilliga att investera i ERTMS-utrustning på
grund av de kostnader det medför och bristen på egen affärsnytta för dem. Även om EUmedlen förvaltades och riktades på ett bättre sätt skulle de endast kunna täcka en
begränsad del av den totala kostnaden för genomförandet.
VII. Detta äventyrar inte bara uppnåendet av de genomförandemål som fastställts för 2030
och de investeringar som gjorts hittills, utan även förverkligandet av ett gemensamt
järnvägsområde som ett av kommissionens främsta politiska mål. Situationen kan även få
negativa följder för järnvägstransporternas konkurrenskraft jämfört med vägtransporter.
VIII. Trots det strategiska politiska beslutet att införa ett gemensamt signalsystem i hela EU
har ingen övergripande kostnadsberäkning gjorts för att fastställa nödvändiga
finansieringsbelopp och finansieringskällor. De rättsliga skyldigheter som införts inbegriper
inte avveckling av nationella system, och de är heller inte alltid anpassade efter tidsfrister
och prioriteringar i EU:s transportpolitik. I dagsläget har ERTMS genomförts endast i
begränsad omfattning i EU som helhet.
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IX. ERTMS är ett gemensamt system för flera infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag
med olika behov. Samtidigt medför det kostsamma investeringar utan någon omedelbar
allmän fördel för dem som måste stå för kostnaderna. Kompatibilitetsproblem mellan olika
installerade versioner och långdragna förfaranden för utfärdande av intyg har också en
negativ inverkan på den egna affärsnyttan för infrastrukturförvaltarna och
järnvägsföretagen. Trots den nya europeiska genomförandeplanen kvarstår stora
utmaningar för ett framgångsrikt genomförande.
X. EU-finansiering finns att tillgå för mark- och fordonsbaserade ERTMS-investeringar, men
EU:s stöd kan endast täcka en begränsad del av den totala kostnaden för genomförandet.
Den största delen av investeringarna måste de enskilda infrastrukturförvaltarna och
järnvägsföretagen stå för, trots att de själva inte alltid, åtminstone inte omedelbart, har
något att vinna på genomförandet av ERTMS. Dessutom har inte alla tillgängliga EU-medel
för ERTMS avsatts till just ERTMS-projekt i slutändan, och finansieringen har inte alltid riktats
på bästa sätt.
Vi lämnar följande rekommendationer
XI. Revisionsrätten lämnar ett antal rekommendationer som rör: bedömning av kostnaderna
för genomförandet av ERTMS; avveckling av nationella signalsystem; egen affärsnytta för
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag; systemets kompatibilitet och stabilitet;
Europeiska unionens järnvägsbyrås roll och resurser; samordning av nationella
genomförandeplaner, övervakning och verkställande; utnyttjandet av EU-medel för ERTMSprojekt och bättre riktad EU-finansiering.
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INLEDNING
Bakgrund
1. Varors och människors rörlighet är en viktig faktor för EU:s inre marknad och
konkurrenskraften hos den europeiska industrin och tjänstesektorn, med avgörande
inverkan på den ekonomiska tillväxten. Järnvägstransport anses vara ett av de
miljövänligaste transportsätt som finns och har därför främjats av EU som en av pelarna
inom den europeiska transportpolitiken under de senaste årtiondena.
2. För att framföra tåg i ett järnvägsnät krävs ett signalsystem för att leda trafiken på ett
säkert sätt och se till att tågen inte krockar med varandra. Sådana system består vanligtvis av
utrustning som placeras dels på marken längs spåret, dels på lok eller hela tågsätt.
3. Varje europeiskt land har över tid utvecklat sina egna tekniska specifikationer för
signalsystem, spårvidd, säkerhets- och elstandarder. Detta är ett betydande hinder för
transeuropeisk driftskompatibilitet som leder till extra kostnader och tekniska
begränsningar. Mer specifikt finns det omkring 30 signalsystem för järnvägstrafik i hela EU,
som inte är driftskompatibla (se bilaga I). Till följd av detta måste lok eller tågsätt som
framförs i flera länder eller till och med inom ett och samma land vara utrustade med flera
olika nationella signalsystem.
4. Redan i vår tidigare rapport om godstransporter på järnväg 1 underströk vi bland flera
andra driftsrelaterade hinder att de olika signalsystem som finns inom EU:s järnvägsnät
hindrar driftskompatibiliteten. Vi noterade även att införandet av ERTMS gick långsamt.
Vidare rapporterade vi om problem i samband med genomförandet av projekt på
gränsöverskridande sträckor i två andra rapporter som offentliggjordes 2005 2 och 2010 3.

1

Särskild rapport nr 8/2016: Godstransporter på järnväg i EU: ännu inte på rätt spår
(http://eca.europa.eu).

2

Särskild rapport nr 6/2005 om det transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
(http://eca.europa.eu).

3

Särskild rapport nr 8/2010: Att förbättra transportarbetet på transeuropeiska järnvägsleder: Har
EU:s investeringar i järnvägsinfrastruktur varit ändamålsenliga? (http://eca.europa.eu).
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Vad är ERTMS?
5. För att hantera situationen med skillnader mellan olika nationella signalsystem och bidra
till att skapa ett gemensamt europeiskt järnvägsområde började den europeiska
järnvägsbranschen i slutet på 1980- och början på 1990-talet att utveckla ett europeiskt
system för trafikstyrning, signalering och kommunikation – ERTMS – och kommissionen
stödde införandet av ERTMS som gemensamt system i Europa. Det slutgiltiga målet var att
ersätta alla befintliga signalsystem i Europa med ett gemensamt system, för att främja
driftskompatibilitet mellan nationella järnvägsnät och gränsöverskridande
järnvägstransporter. Syftet med ERTMS är att garantera en gemensam standard som gör att
tåg kan framföras utan hinder genom olika länder och därigenom främjar järnvägssektorns
konkurrenskraft.
6. ERTMS består av två programvarubaserade delsystem, det markbaserade respektive det
fordonsbaserade, och både infrastrukturen och fordonen måste ha rätt utrustning 4 för att
systemet ska fungera. Det markbaserade systemet och det fordonsbaserade systemet
utbyter information (se figur 1 och ruta 1), vilket möjliggör kontinuerlig övervakning av
högsta tillåtna driftshastighet och ger föraren all information som krävs för framförande med
hyttsignalering. En närmare beskrivning av ERTMS-systemet finns i bilaga II.

4

De två huvudkomponenterna i ERTMS är ETCS (European Train Control System), ett
tågskyddsystem vars markbaserade del består av baliser som installeras längs spåret, och GSMR (Global System for Mobile communications-Rail), ett radiosystem som tillhandahåller röst- och
datakommunikation mellan spår och tåg. I denna rapport använder vi begreppet ”ERTMS” även
om vi i vissa fall avser endast ETCS-utrustning.
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Figur 1 – ERTMS-funktion (nivå 1 och 2)

Nivå 1

Balisantenn

Gränssnitt

Källa: Europeiska revisionsrätten.
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Ruta 1 – Mark- och fordonsbaserade ERTMS-komponenter
Markbaserad utrustning: En eurobalis är en passiv enhet som ligger på spåret och lagrar data som rör
infrastrukturen, till exempel hastighetsgränser, positionsreferenser och lutning.

Fordonsbaserad utrustning: Människa–maskin-gränssnitt (DMI), som är gränssnittet mellan föraren
och ERTMS, och European Vital Computer (EVC) – en enhet som alla övriga tågfunktioner interagerar
med.
©Société nationale des chemins de fer luxembourgeois – CFL.

7. Ett framgångsrikt genomförande av ERTMS är beroende av flera berörda parter. Medan
kommissionen ansvarar för politiken, som den bedriver tillsammans med den europeiska
ERTMS-samordnaren och Europeiska unionens järnvägsbyrå, levereras produkten som sådan
av järnvägstillverkningsindustrin i enlighet med upphandlingsspecifikationer och
avtalsgrundade krav. Innan den tas i drift måste all utrustning provas och certifieras av det
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anmälda organet och godkännas av de nationella säkerhetsmyndigheterna eller Europeiska
unionens järnvägsbyrå.
8. En fysisk utbyggnad kräver att både infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag
investerar i ERTMS. Infrastrukturförvaltarna, som vanligtvis bedriver sin verksamhet under
ledning av ministeriet med ansvar för transport och infrastruktur i varje medlemsstat, måste
bygga ut markbaserad ERTMS-infrastruktur. Järnvägsföretagen (inklusive
fordonsinnehavare), som efter liberaliseringen av järnvägsmarknaden i EU kan vara både
offentliga och privata företag, måste investera i fordonsbaserad ERTMS-utrustning.
Bakgrunden till ERTMS
9. Konceptet med ett gemensamt signalsystem i EU för att öka driftskompatibiliteten härrör
från 1989, då järnvägsbranschen och kommissionen inledde en analys av problematiken
kring EU-medlemsstaternas olika järnvägssignalsystem. Sedan dess har konceptet hela tiden
utvecklats, vilket sammanfattas i figur 2.
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Figur 2 – Tidslinje för utvecklingen av ERTMS
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Källa: Europeiska revisionsrätten.

10. De första rättsakterna i detta syfte antogs 1996 med ett direktiv om
driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet för höghastighetstrafik5 och 2001 med ett
direktiv om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för
konventionell trafik 6. År 2004 inrättades Europeiska järnvägsbyrån 7 med uppdraget att
utveckla tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD). I juli 2005 utsågs en

5

Rådets direktiv 96/48/EG av den 23 juli 1996 om driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska
järnvägssystemet för höghastighetståg (EGT L 235, 17.9.1996, s. 6).

6

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/16/EG av den 19 mars 2001 om
driftskompatibiliteten hos det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (EGT
L 110, 20.4.2001, s. 1).

7

Europeiska unionens järnvägsbyrå sedan den 15 juni 2016 (Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om
upphävande av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1)).
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europeisk ERTMS-samordnare 8. Mellan 2005 och 2016 undertecknade kommissionen (och
Europeiska unionens järnvägsbyrå sedan 2008) fyra samförståndsavtal med berörda aktörer
inom järnvägsbranschen, i syfte att stärka samarbetet och påskynda genomförandet av
ERTMS.
11. På grundval av den information som lämnats av medlemsstaterna 9 antog kommissionen
en europeisk genomförandeplan för ERTMS år 2009 10. I beslutet angavs utförliga regler för
genomförandet av ERTMS och det fastställdes sex ERTMS-korridorer samt ett antal viktiga
europeiska hamnar, rangerbangårdar, godsterminaler och godstransportområden som skulle
omfattas av ERTMS-förbindelser, tillsammans med deras respektive tidsplaner för perioden
2015–2020.
12. Ett annat viktigt steg var antagandet av TEN-T-riktlinjerna i december 2013 11. Dessa
riktlinjer fastställer att det transeuropeiska transportnätet bör byggas ut genom en struktur
på två nivåer, som består av ett övergripande nät (123 000 km) och ett stomnät (66 700 km)
vilket i sin tur består av nio stomnätskorridorer (51 000 km, som anpassats efter ERTMSkorridorerna i den europeiska genomförandeplanen). Enligt dessa riktlinjer ska stomnätet
och det övergripande nätet vara utrustat med ERTMS senast 2030 respektive 2050. Figur 3
visar en karta över de nio stomnätskorridorerna.

8

Beslut C(2005) 2754 av den 20 juli 2005 om utnämnande av sex europeiska samordnare för vissa
projekt inom det transeuropeiska transportnätet.

9

I enlighet med artikel 3 i kommissionens beslut 2006/679/EG av den 28 mars 2006 om teknisk
specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Trafikstyrning och signalering” i det
transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (EUT L 284, 16.10.2006, s. 1) har varje
medlemsstat utarbetat en nationell genomförandeplan för TSD:n avseende trafikstyrning och
signalering och överlämnat denna till kommissionen.

10

Kommissionens beslut 2009/561/EG av den 22 juli 2009 om ändring av beslut 2006/679/EG när
det gäller genomförandet av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende
delsystemet trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska järnvägssystemet för
konventionella tåg (EUT L 194, 25.7.2009, s. 60).

11

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av
beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348, 20.12.2013, s. 1).
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Figur 3 – Karta över de nio stomnätskorridorerna

Förteckning över och längd på de nio stomnätskorridorerna enligt förordning (EU) nr 1315/2013:
• ATL – Atlanten (8 188 km)
• BAC – Östersjön–Adriatiska havet (4 588 km)
• MED – Medelhavet (9 355 km)
• NSB – Nordsjön–Östersjön (6 244 km)
• NSM – Nordsjön–Medelhavet (6 791 km)
• OEM – Österut/östra Medelhavet (5 830 km)
• RALP – Rhen–Alperna (2 994 km)
• RDN – Rhen–Donau (5 802 km)
• SCM – Skandinavien–Medelhavet (9 290 km)
Källa: Europeiska kommissionen.

13. Den 30 januari 2013 antog kommissionen sitt förslag till det fjärde järnvägspaketet för
att förverkliga det gemensamma europeiska järnvägsområdet. Den tekniska pelare som
trädde i kraft i juni 2016 omfattar delar som är direkt kopplade till ERTMS, till exempel frågor
som rör styrning på järnvägsområdet och en mer framträdande roll för Europeiska unionens
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järnvägsbyrå, som kommer att bli systemmyndighet för ERTMS 12 från och med mitten av
2019. I januari 2017 antogs slutligen en ny europeisk genomförandeplan för ERTMS 13 (se
även punkterna 63 och 67).
EU:s ekonomiska stöd till ERTMS
14. För att hjälpa medlemsstaterna att genomföra ERTMS i sina järnvägsnät finns
ekonomiskt stöd från EU tillgängligt för både mark- och fordonsbaserade investeringar.
Omkring 4 miljarder euro har öronmärkts i EU:s budget för detta ändamål under perioden
2007–2020 från två huvudsakliga källor: programmet för det transeuropeiska transportnätet
(TEN-T)14, som för perioden 2014–2020 ersatts av Fonden för ett sammanlänkat Europa 15,
och sammanhållningspolitiken (Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) 16,

12

Följande tre texter omfattar den tekniska pelaren i det fjärde järnvägspaketet och
offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 26 maj 2016: Europaparlamentets
och rådets direktiv (EU) 2016/797 av den 11 maj 2016 om driftskompatibiliteten hos
järnvägssystemet inom Europeiska unionen (omarbetning) (EUT L 138, 26.5.2016, s. 44),
Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/798 av den 11 maj 2016 om järnvägssäkerhet
(omarbetning), (EUT L 138, 26.5.2016, s. 102) och Europaparlamentets och rådets förordning
(EU) 2016/796 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens järnvägsbyrå och om upphävande
av förordning (EG) nr 881/2004 (EUT L 138, 26.5.2016, s. 1).

13

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/6 av den 5 januari 2017 om den europeiska
genomförandeplanen för det europeiska trafikstyrningssystemet för tåg (EUT L 3, 6.1.2017, s. 6).

14

Europaparlamentets och rådets beslut nr 661/2010/EU av den 7 juli 2010 om unionens riktlinjer
för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet (omarbetning) (EUT L 204, 5.8.2010, s. 1).

15

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, om ändring av förordning (EU) nr 913/2010
och om upphävande av förordningarna (EG) nr 680/2007 och (EG) nr 67/2010 (EUT L 348,
20.12.2013, s. 129).

16

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 av den 5 juli 2006 om Europeiska
regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999 (EUT L 210,
31.7.2006, s. 1).
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Sammanhållningsfonden 17 och Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIfonderna) 18) (se tabell 1).
Tabell 1 – EU:s huvudsakliga ekonomiska stöd under perioden 2007–2020 (i miljoner euro)
Finansieringskälla

2007–2013

2014–2020

Medfinansieringsgr
ad

TEN-T/FSE

645

850

Upp till 50 %

Eruf/Sammanhållningsfond
en/ESI-fonder

570

1 900

Upp till 85 %

Totalt 1 215

2 750

Källa: Europeiska revisionsrätten, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

15. De två huvudsakliga källorna för EU-medel till ERTMS-projekt omfattas av direkt eller
delad förvaltning:
a)

Enligt ett förfarande med direkt förvaltning (TEN-T och FSE) ansvarar kommissionen för
att godkänna varje enskilt projekt som lämnas in av medlemsstaternas myndigheter.
Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) ansvarar för det tekniska och
finansiella genomförandet av medfinansierade projekt och Europeiska kommissionens
generaldirektorat för transport och rörlighet ansvarar för tillsynen.

b)

Enligt ett förfarande med delad förvaltning utses projekt (som finansieras genom Eruf
och Sammanhållningsfonden) i allmänhet av de nationella förvaltningsmyndigheterna.
Kommissionen (generaldirektoratet för regional- och stadspolitik) granskar och

17

Rådets förordning (EG) nr 1084/2006 av den 11 juli 2006 om inrättande av
Sammanhållningsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1164/94 (EUT L 210,
31.7.2006, s. 79).

18

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om
fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,
Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna
bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden,
Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets
förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).
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godkänner det ekonomiska stödet till de största projekten, det vill säga projekt för vilka
den totala stödberättigande kostnaden överstiger 50 miljoner euro för perioden 2007–
2013 och 75 miljoner euro för perioden 2014–2020.
16. EU:s budget medfinansierar främst två slags ERTMS-projekt: markbaserade (för att förse
järnvägsspåren med nödvändig utrustning) och fordonsbaserade (för att utrusta lok med
ERTMS-enheter). Andra medfinansierade projekt som består av provning, utveckling av
specifikationer eller korridormodeller kan också vara stödberättigande.
17. Utöver de källor som tidigare nämnts kan ytterligare stöd tillhandahållas genom det
gemensamma företaget Shift2Rail 19, som inrättades 2014 (se punkt 65). Det har som mål att
investera nästan en miljard euro i forskning och innovation under perioden 2014–2020
(450 miljoner euro från EU:s budget, och ytterligare 470 miljoner euro från branschen).
ERTMS-forskningsprojekt är stödberättigande inom ramen för dess verksamhet. Europeiska
investeringsbanken (EIB) tillhandahåller lån och garantier för installation av markbaserad
ERTMS-utrustning och inköp av ny rullande materiel som är utrustad med ERTMS.
REVISIONENS INRIKTNING OCH OMFATTNING SAMT REVISIONSMETOD
18. I denna revision bedömde vi om ERTMS hade planerats, genomförts och förvaltats
korrekt samt om det förelåg egen affärsnytta. För att kunna göra det undersökte vi följande:
- Om ERTMS hade genomförts ändamålsenligt och enligt tidsplanen baserat på god
planering och korrekta kostnadsberäkningar.
- Om det förelåg affärsnytta för enskilda infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag.
- Om EU-medlen hade förvaltats ändamålsenligt för att bidra till genomförandet av ERTMS.
19. Under vår revision besökte vi följande sex medlemsstater: Danmark, Italien,
Nederländerna, Polen, Spanien och Tyskland. Sammantaget täcker dessa medlemsstater in
delar av alla nio stomnätskorridorer där ERTMS måste ha införts fullt ut senast 2030. Vi

19

Rådets förordning (EU) nr 642/2014 av den 16 juni 2014 om bildande av det gemensamma
företaget Shift2Rail (EUT L 177, 17.6.2014, s. 9).
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genomförde intervjuer med medlemsstaternas myndigheter (ministerier med ansvar för
transport- och infrastrukturinvesteringar, infrastrukturförvaltare och nationella
säkerhetsmyndigheter), järnvägsoperatörer för passagerar- och godstransport,
fordonsinnehavare och andra berörda aktörer (anmälda organ samt olika nationella och
europeiska järnvägssammanslutningar).
20. Vi granskade även rollen för kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå i
planeringen, förvaltningen, genomförandet och finansieringen av ERTMS. Vi genomförde
intervjuer med kommissionen (generaldirektoratet för transport och rörlighet,
generaldirektoratet för regional- och stadspolitik och Inea), den europeiska ERTMSsamordnaren och Europeiska unionens järnvägsbyrå. Även offentlig information om
införande av ERTMS utanför EU (till exempel i Schweiz) granskades.
21.

Vår granskning av planeringen, genomförandet och förvaltningen av ERTMS i EU,

framför allt i de sex besökta medlemsstaterna, bygger även på en granskning av ett urval av
51 EU-medfinansierade ERTMS-projekt från programperioden 2007–2013. Det totala EUmedfinansieringsbelopp som avsatts för ERTMS-delen av dessa projekt uppgår till omkring
540 miljoner euro, vilket motsvarar cirka 14 % av den totala beräknade ERTMSfinansieringen under åren 2007–2020. Av 51 projekt rör 31 projekt markbaserade
investeringar och 20 projekt fordonsbaserad utrustning. Bilaga III innehåller en förteckning
över granskade projekt.
OBSERVATIONER
ERTMS var ett strategiskt politiskt beslut som antogs utan övergripande
kostnadsberäkning eller lämplig planering av genomförandet
ERTMS-konceptet är överlag inte omstritt inom järnvägssektorn
22. Trots de stora utmaningar som framförs i denna rapport konstaterade vi vid revisionen
att konceptet med ett gemensamt signalsystem för att underlätta järnvägarnas
driftskompatibilitet, som ryggraden för ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, överlag
inte var omstritt inom järnvägssektorn (av infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag,
nationella säkerhetsmyndigheter, leverantörer och andra berörda aktörer). Beroende på de
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befintliga nationella signalsystemens prestanda och användning av föråldrad teknik ger
ERTMS möjligheter att förbättra järnvägstransportens kapacitet och hastighet. Om ERTMS
genomförs fullt ut skulle det bidra till att göra järnvägen mer konkurrenskraftig jämfört med
andra transportmedel i enlighet med målen i 2011 års vitbok20 och till att nå EU:s miljömål.
23. Förutom ökad driftskompatibilitet, och beroende på de befintliga nationella
signalsystemens prestanda och i vilken grad de bygger på föråldrad teknik, finns följande
andra möjliga fördelar:
- Ökad kapacitet: ERTMS kan minska det minsta fysiska eller tidsmässiga avståndet mellan
fordon som används för kommersiella ändamål, vilket möjliggör fler tåg i trafik på starkt
trafikerade järnvägslinjer.
- Ökad kommersiell hastighet.
- Kontinuerlig tåghastighetsövervakning, vilket gynnar säkerheten.
- Lägre underhållskostnader för infrastrukturförvaltare.
- Ökad produktharmonisering och konkurrens mellan leverantörer.
24. Vi konstaterade att ERTMS redan i dagsläget leder till vissa fördelar för
infrastrukturförvaltarna och/eller järnvägsföretagen i de besökta medlemsstaterna.
Exempelvis i Spanien har ERTMS bättre prestanda än det nationella signalsystemet i fråga
om hastighet (300–350 km/h jämfört med 200 km/h) och kapacitet, särskilt på
pendlingslinjer i Madrids och Barcelonas förorter.
25. ERTMS införs även i andra europeiska länder utanför EU, till exempel Schweiz (se ruta 2),
och ett antal länder i övriga världen, i regel utan EU-finansiering. Av de totala ERTMSinvesteringarna utanför Europa utgörs 59 % av investeringar i järnvägslinjer och 33 % i
fordonsbaserade enheter. Till skillnad från situationen i EU består ERTMS-projekt utomlands
överlag av ”greenfield”-investeringar (dvs. det saknas tidigare signalsystem) inom ett och

20

KOM(2011)0144 slutlig, 28.3.2011, Vitbok – Färdplan för ett gemensamt europeiskt
transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem.
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samma land, utförda av ett och samma järnvägsföretag. Detta underlättar genomförandet
avsevärt.
Ruta 2 – Genomförande av ERTMS i Schweiz
Schweiz har antagit en ambitiös ERTMS-investeringsplan för att öka kapaciteten och tåghastigheten
på de mest trafikerade sträckorna av det nationella järnvägsnätet. Som exempel kan nämnas den
45 km långa Mattstetten–Rothrist-linjen, som är en strategisk flaskhals för trafik från Bern till Basel,
Zürich och Luzern. Genom att denna sträcka utrustats med ERTMS nivå 2 har restiden mellan Zürich
och Bern minskat med 15 minuter (från 70 minuter till mindre än en timme), det tidsmässiga
avståndet mellan tågen har minskat till 110 sekunder och tåghastigheten har ökat till 200 km/h.

Genomförandet av ERTMS – ett strategiskt politiskt beslut utan övergripande
kostnadsberäkning
26. ERTMS-konceptet som ett gemensamt signalsystem i Europa härrör från ett strategiskt
politiskt beslut från 1990-talet om att upprätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.
Den första rättsliga skyldigheten infördes så tidigt som 1996 och följdes av flera rättsakter
som gjorde genomförandet av ERTMS obligatoriskt för både höghastighetstrafik och
konventionell trafik. Men dessa rättsliga skyldigheter baserades inte på någon övergripande
kostnadsberäkning för att fastställa nödvändiga finansieringsbelopp och
finansieringskällor 21.
27. Det var först 2015 som kommissionen började analysera kostnaden för genomförandet
av ERTMS (se punkt 47). Denna analys omfattande enbart kostnaderna för utrustning och
installation samt inbegrep endast stomnätskorridorerna. Kommissionen gjorde ingen analys
för hela stomnätet eller det övergripande nätet, där ERTMS ska ha genomförts senast 2030
respektive 2050.

21

Endast en begränsad analys gjordes 2000 av den europeiska organisationen för
driftskompatibilitet för järnvägar (AEIF) med avseende på höghastighetslinjer.
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28. Vi konstaterade att både det markbaserade och det fordonsbaserade genomförandet av
ERTMS (med tillhörande nödvändiga arbeten 22) har visat sig bli kostsamt. En extrapolering av
kostnaderna i två besökta medlemsstater (Danmark och Nederländerna) som valt att
installera ERTMS i sina järnvägsnät visar att den totala kostnaden för genomförandet av
ERTMS skulle kunna bli upp till 80 miljarder euro fram till 2030 för stomnätskorridorerna
eller upp till 190 miljarder euro fram till 2050 då det övergripande nätet förväntas ha
utrustats med ERTMS (se punkt 55). Motsvarande arbetsinsatser kan emellertid även behöva
göras för att ersätta uttjänt signalutrustning med andra system än ERTMS eller för att ta itu
med eftersatt underhåll. Den övergripande kostnaden kan komma att minska över tid till
följd av framtida teknisk utveckling, stordriftsfördelar och ökad kompetens bland
leverantörer av ERTMS-utrustning.
Ett snår av rättsliga skyldigheter, prioriteringar och tidsfrister
29. Under de senaste 20 åren har flera rättsakter fastställt skyldigheter som rör
genomförandet av ERTMS. Det har även gjorts försök att prioritera specifika linjer och ange
olika tidsfrister. Samtidigt har dessa skyldigheter, prioriteringar och tidsfrister inte
samordnats i någon större utsträckning, vilket har hindrat ett enhetligt genomförande av
ERTMS (se även punkterna 36 och 40).
30. Skyldigheten att genomföra ERTMS infördes med direktiv 96/48/EG, som gör ERTMS till
en grundläggande princip för driftskompatibilitet hos linjer för höghastighetstrafik. Samma
princip anges för konventionell trafik i direktiv 2001/16/EG, där det fastställs att ”ny
infrastruktur och ny rullande materiel som tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibla
system för kontrollstyrning och signalering införts, skall anpassas så att de kan användas
med dessa system”. De första tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet avseende
ERTMS, som är obligatoriska för både höghastighetstrafik och konventionell trafik, blev
rättsligt bindande 2002 och har sedan dess varit föremål för tekniska ändringar.

22

För att ERTMS ska tas i drift fullt ut på den markbaserade sidan är den totalkostnad som
infrastrukturförvaltarna måste stå för inte nödvändigtvis begränsad till kostnaden för utrustning
och installation, utan den kan även innefatta annat arbete som krävs för att övergå från ett fullt
fungerande nationellt signalsystem till ett fullt fungerande ERTMS-system.
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Beslut 2012/88/EU 23 kräver dessutom att ERTMS installeras i alla järnvägsprojekt som
finansieras genom EU-medel, oavsett geografiskt läge, och enligt TEN-T-förordningen måste
nya eller upprustade järnvägslinjer utrustas med ERTMS även om tidsfristen för
genomförande av sådana linjer är 2050 eller senare (se punkt 75).
31. Vad gäller det fordonsbaserade genomförandet kräver beslutet att nya lok och andra nya
järnvägsfordon som beställs efter den 1 januari 2012 eller tas i drift efter den 1 januari 2015
ska vara utrustade med ERTMS, med undantag för fordon som används enbart i regional
trafik.
32. De första officiella tidsfristerna för genomförande av ERTMS fastställs i den europeiska
genomförandeplanen från 2009, som är begränsad till sex ERTMS-korridorer, där det anges
att 10 000 km spårsträcka bör vara utrustad med ERTMS senast den 31 december 2015 och
25 000 km senast den 31 december 2020. I slutet av 2016 var endast en sträcka på cirka
4 100 km utrustad med ERTMS (se punkt 36). I början av 2017 reviderade kommissionen
dessa mål i den nya europeiska genomförandeplanen och flyttade fram tidsfristerna till efter
2015 och fram till 2023. De återstående sträckorna kommer att genomföras först efter 2023,
utan några fastställda eller samordnade tidsfrister (med undantag för den övergripande
tidsfristen 2030).
33. I TEN-T-förordningen fastställs den 31 december 2030 som tidsfrist för att utrusta hela
stomnätssträckan på 66 700 km med ERTMS (inbegripet nio stomnätskorridorer som
omfattar ca 51 000 km) och den 31 december 2050 för hela sträckan på 123 000 km i det
övergripande nätet (se tabell 2). Vi konstaterade att inga delmål har fastställts för att
övervaka ett övergripande genomförande av ERTMS fram till 2050. Tidsfristerna och de
specifika delsträckor som ska utrustas med ERTMS kan komma att ändras och nya mål
fastställas, eftersom den nyligen antagna europeiska genomförandeplanen och TEN-Tförordningen är tänkta att revideras 2023.

23

Kommissionens beslut 2012/88/EU av den 25 januari 2012 om teknisk specifikation för
driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska
järnvägssystemet (EUT L 51, 23.2.2012, s. 1).
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Tabell 2 – Tidsfrister för genomförande av ERTMS
Stomnätskorrido
rer
Längd (km)
Tidsfrist
1

Stomnät

Övergripande
nät1

EU:s totala
järnvägsnät

51 000

66 700

123 000

217 000

2030

2030

2050

Ingen tidsfrist

Det övergripande nätet inbegriper stomnätet och stomnätskorridorerna (se
punkt 12).

Källa: Europeiska revisionsrätten, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen och TEN-Tförordningen (förordning (EU) nr 1315/2013).

Ingen fastställd tidsfrist för avveckling av befintliga nationella signalsystem
34. EU-medlemsstaterna har antagit olika strategier för att genomföra ERTMS inom sina
järnvägsnät. Bland de besökta medlemsstaterna var det endast Danmark som hade valt att
avveckla sitt nationella system och införa ERTMS som enda signalsystem för större delen av
det nationella järnvägsnätet, med hänsyn till bristerna och den föråldrade tekniken i det
befintliga nationella signalsystemet. Alla övriga besökta medlemsstater hade valt att införa
ERTMS som ett extra programvarubaserat system utöver sina nationella signalsystem,
särskilt där systemens återstående livslängd uppgick till 15–20 år (till exempel i Tyskland).
35. Om ERTMS ska bli det gemensamma signalsystemet i EU måste de nationella
signalsystemen avvecklas. Varken den europeiska genomförandeplanen från 2009 eller den
nya innehåller någon strategi för att avveckla de nationella signalsystemen. Vid tidpunkten
för revisionen hade ingen tidsfrist för avveckling av de nationella signalsystemen i
medlemsstaterna fastställts. Medlemsstaterna måste dock informera kommissionen om sina
tidsfrister för avveckling via nationella genomförandeplaner som ska lämnas till
kommissionen i juli 2017 24. Visserligen finns det utmaningar med att införa en

24

Medlemsstaterna bör där ange vägledande datum för avveckling av nationella system på olika
linjer i järnvägsnätet. Om avveckling av nationella system inte planeras inom en period på 15 år,
krävs dock inga sådana vägledande datum (kommissionens förordning (EU) 2016/919 av den
27 maj 2016 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemen
Trafikstyrning och signalering i järnvägssystemet i Europeiska unionen (EUT L 158, 15.6.2016,
s. 1 )).
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samordningsskyldighet som är bindande för alla medlemsstater, men avsaknaden av sådan
information hindrar i hög grad järnvägsföretagens långsiktiga investeringsplanering och
bidrar inte heller till att påskynda genomförandet av ERTMS inom EU.
Hittills har ERTMS genomförts i begränsad omfattning och inte på ett sammanhängande
sätt
36. Jämfört med de fastställda målen (se punkt 32) var endast 4 121 km ERTMS-utrustad
sträcka i drift i slutet av 2016 av den stomnätskorridorssträcka på 51 000 km som ska vara
utrustad med ERTMS senast 2030. Det motsvarar endast cirka 8 % av stomnätskorridorernas
totala sträcka. Av de nio stomnätskorridorerna är den mest framskridna korridoren Rhen–
Alperna, där 13 % av järnvägslinjerna redan är utrustade. Genomförandet av ERTMS i övriga
korridorer varierar mellan 5 % och 12 % (se figur 4).
37. Vi anser att det begränsade genomförandet av ERTMS innebär en risk för att de
fastställda målen för 2030 inte kommer att nås och avsevärt undergräver
driftskompatibilitetens potentiella fördelar. Kommissionen behöver göra en noggrann
uppföljning av den nyligen antagna europeiska genomförandeplanen. Det är en förutsättning
för ett framgångsrikt genomförande.
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Figur 4 – Genomförandet av ERTMS i stomnätskorridorerna i slutet av 2016 (i km)
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Källa: Europeiska revisionsrätten, baserat på uppgifter från Europeiska kommissionen.

38. Status för genomförandet av ERTMS inom stomnätskorridorerna varierar avsevärt mellan
EU-medlemsstaterna (se bilaga IV). Av de sex besökta medlemsstaterna var Nederländerna
och Spanien de enda länder som hade uppnått de mål för 2015 som fastställs i 2009 års
europeiska genomförandeplan.
39. Också när det gäller att utrusta rullande materiel med ERTMS är genomförandet inom EU
begränsat. Endast omkring 2 700 enheter eller 10 % av EU:s totala fordonspark har hittills
försetts med ERTMS. De flesta fordon som redan har utrustning är persontransportfordon
för höghastighetstrafik som främst används på inhemska marknader.
40. För närvarande har ERTMS inte genomförts på ett sammanhängande sätt, och många
sträckor saknar anslutning till varandra (se figur 5). Trots att stomnätskorridorerna enligt
EU:s riktlinjer bör vara det främsta målet för investeringar konstaterade vi att vissa fall rörde
enskilda linjer utanför stomnätet som saknade anslutning till resten av järnvägsnätet eller till
en gränsöverskridande sträcka. Fastän kommissionen är initiativtagare till ERTMS-konceptet
har den ingen exakt översikt över det sammantagna genomförandet på europeisk nivå,
eftersom dess övervakning är begränsad till stomnätet.
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Figur 5 – Osammanhängande genomförande av ERTMS i stomnätskorridorerna
-

ERTMS i drift (basversion 2)
ERTMS under uppbyggnad (basversion 2)
ERTMS under uppbyggnad (basversion 3)

Källa: Europeiska kommissionen.

41. I vissa fall konstaterade vi brist på samordning mellan det markbaserade och det
fordonsbaserade genomförandet av ERTMS. Till exempel i Polen har rullande materiel med
ERTMS-utrustning köpts in, men denna fungerar bara på en sträcka som omfattar 218 km (av
3 763 km stomnätskorridorsträcka) och tågen kan köra i 200 km/h på endast 89 km av denna
sträcka. I övriga fall kör tågen med avstängd ERTMS-utrustning, eftersom den återstående
markbundna infrastrukturen inte är utrustad med ERTMS. I praktiken ligger
användningsgraden för ERTMS på en så låg nivå som 6,5 % per dag. I Italien varierar den
faktiska användningen av ERTMS-utrustade tåg mellan 19 % och 63 % per tåg och sträcka i
km, och den är begränsad till enbart höghastighetstrafik.
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Flera infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag har varit ovilliga att investera i ERTMS på
grund av bristen på egen affärsnytta
ERTMS kan ge övergripande positiva effekter på EU-nivå, men endast på lång sikt
42. De potentiella fördelarna med ERTMS är i allmänhet fördelar för samhället eller
järnvägssektorn i stort snarare än för enskilda infrastrukturförvaltare eller järnvägsföretag
som måste fatta beslut om att investera eller inte i installation av ERTMS samt stå för
kostnaderna.
43. År 2016 lät kommissionen utarbeta en övergripande nyttokalkyl för genomförandet av
ERTMS på korridorsnivå med avseende på de nio stomnätskorridorerna 25. Kalkylen visar
emellertid att de potentiella fördelarna överlag endast kommer att bli verklighet på lång sikt.
Det framgår heller inte om fördelarna med ett genomförande av ERTMS kommer att
kompensera för infrastrukturförvaltarnas eller järnvägsföretagen utgifter, varken på enskild
nivå eller som en samlad grupp.
Många infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag med olika behov förväntas investera i
ett och samma system
44. Enligt gällande lagstiftning (se punkterna 30 och 31) är ERTMS en obligatorisk investering
för skilda aktörer inom järnvägssektorn med mycket olikartade behov:
infrastrukturförvaltare med föråldrade och underpresterande signalsystem,
infrastrukturförvaltare med relativt nya och välpresterande signalsystem, aktörer inom
godstransport och inom persontransport, järnvägsoperatörer för höghastighetstrafik,
internationella och nationella järnvägsoperatörer med flera. Dessa förväntas alla investera i
ERTMS som gemensamt signalsystem enligt samma lagstadgade tidsfrister, samtidigt som
investeringar i järnvägsinfrastruktur och rullande materiel vanligtvis görs på lång sikt, då den
genomsnittliga användningslivslängden är omkring 30 år.

25

Business case on the 9 core network corridors (nyttokalkyl för de nio stomnätskorridorerna),
juli 2016, utarbetad av EY och INECO för Europeiska kommissionen.
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45. Hur villiga infrastrukturförvaltarna är att investera i ERTMS beror på deras utgångsläge.
Vissa infrastrukturförvaltare har redan välfungerande och relativt nya signalsystem, vilket
gör dem ovilliga att investera i ERTMS (till exempel i Tyskland), medan signalsystemen i
andra medlemsstater närmar sig slutet av sin livslängd eller har otillräcklig prestanda i fråga
om säkerhet eller hastighet (till exempel i Danmark, se även ruta 3). Enligt de intervjuade
berörda aktörerna kommer de nationella signalsystemens alltmer föråldrade teknik så
småningom att leda till ett övergripande genomförande av ERTMS, samtidigt som en
samordnad tidpunkt är en avgörande faktor för att ERTMS ska genomföras framgångsrikt
(se punkt 70).
Ruta 3 – Två exempel på faktorer som avgör infrastrukturförvaltarnas beslut att genomföra ERTMS
eller inte
I Danmark gjordes en analys 2006 för att bedöma hur man mest ändamålsenligt kunde återinvestera i
signalsystemet för den statliga järnvägen. Analysen visade att det nationella systemet var föråldrat
och skulle kunna fortsätta att vara i drift som längst fram till 2020. Därför var Danmark det första
landet i EU som beslutade att införa ERTMS i hela det statligt ägda järnvägsnätet, utan att ha det
nationella signalsystemet i reserv.
I Tyskland är det däremot svårt för infrastrukturförvaltarna att se affärsnyttan med att genomföra
ERTMS, eftersom det redan finns två välfungerande system, LZB och PZB. LZB-systemet, som är
installerat på en sträcka som omfattar 2 600 km, tillåter redan i dag att tågen kör i en hastighet på
cirka 300 km/h eller på linjer med mycket hög trafiktäthet, samtidigt som systemet dock sakta
närmar sig slutet av sin livscykel, som förväntas inträffa runt 2030. PZB-systemet, som omfattar
32 000 km konventionell spårsträcka, anses också vara välfungerande enligt de tyska
infrastrukturförvaltarna i fråga om säkerhet, kapacitet och andra indikatorer för prestanda, och
systemet kommer att finnas tillgängligt under en längre tidsperiod även om det bara tillåter lägre
hastigheter.

46. Vad gäller järnvägsföretagen beror behovet av ERTMS på vilken verksamhets- eller
affärsmodell de har. Det finns till exempel stora skillnader i behovet av ERTMS för
höghastighetstrafik respektive konventionell trafik (särskilt godstrafik som kräver en högsta
hastighet på ca 100 km/h) samt mellan järnvägsföretag som i stort sett uteslutande bedriver
verksamhet i ett och samma land och järnvägsföretag som bedriver internationell personoch godstrafik.

32

ERTMS-investeringar är kostsamma
47. Det var först 2015 och 2016 som kommissionen började analysera kostnaden för
genomförandet av ERTMS i två studier 26. Analysen omfattande enbart kostnaderna för
ERTMS-utrustning och installation samt inbegrep endast stomnätskorridorerna. Baserat på
denna kostnadskategori skulle kostnaden för det markbaserade genomförandet kunna
variera mellan 100 000 och 350 000 euro per km, det vill säga mellan 5 och 18 miljarder euro
totalt sett.
48. För att ERTMS ska tas i drift fullt ut på den markbaserade sidan är den totala kostnad
som infrastrukturförvaltarna måste stå för emellertid inte begränsad till kostnaden för
utrustning och installation, utan den innefattar även annat arbete som krävs för att övergå
från ett fullt fungerande nationellt signalsystem till ett fullt fungerande ERTMS-system. Enligt
kommissionen är detta arbete en förutsättning för genomförandet, trots att det formellt inte
utgör en del av ERTMS.
49. De två besökta medlemsstater som valt att genomföra ERTMS i stor skala i sina
järnvägsnät (Danmark och Nederländerna) har utarbetat sina nationella
genomförandeprogram för ERTMS och lagt upp budgetar för de beräknade kostnaderna. På
grundval av deras beräkningar bedömde vi storleken på de investeringar som kan komma att
krävas för att införa ett fullt fungerande markbaserat ERTMS-system i hela EU. Den totala
beräknade kostnaden inbegriper alla nödvändiga komponenter såsom upprustning av
signalställverk, systemutformning, provning och godkännande, projektledning, investeringar
i telekommunikation och radioblockcentraler, utbildning och omstrukturering av personal
samt förvaltning av systemövergången. Om ERTMS genomförs som ett extra markbaserat
system kan det dessutom leda till ytterligare underhållskostnader fram till dess att det
nationella systemet inte längre behövs och därför avvecklas.

26

Study to develop tailor-made solutions for use of innovative financing to support deployment of
ERTMS, in particular along nine core network corridors (studie för att utveckla skräddarsydda
lösningar för användning av innovativ finansiering till stöd för genomförandet av ERTMS),
november 2015, och Business case report on the 9 core network corridors (nyttokalkyl för de nio
stomnätskorridorerna), juli 2016.
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50. I nämnda två medlemsstater uppgår den totala kostnaden för markbaserat
genomförande av ERTMS till 2,52 miljarder euro och 4,9 miljarder euro för 2 132 km
respektive 2 886 km linjesträcka, motsvarande en genomsnittlig kostnad på 1,44 miljoner
euro per km linjesträcka (se mer utförlig information i bilaga V). En linjär extrapolering av
dessa beräkningar visar att den totala kostnaden för markbaserat genomförande av ERTMS i
alla stomnätskorridorerna eller det övergripande nätet skulle kunna uppgå till mellan 73 och
177 miljarder euro, beroende på omfattningen av genomförandet (se tabell 3). Teknisk
utveckling och stordriftsfördelar kan i framtiden leda till minskade kostnader för ERTMSgenomförandet.
51. Utöver kostnaden för det markbaserade genomförandet av ERTMS, som
infrastrukturförvaltarna ska stå för, måste ERTMS även installeras på alla lok, på bekostnad
av järnvägsföretagen. Situationen är olika för befintliga lok, som måste modifieras för att
kunna framföras på ERTMS-utrustade linjer, och nya lok, som redan är utrustade med ERTMS
när de köps in.
52. Vad gäller befintliga lok hänvisar de båda tidigare nämna studier som kommissionen låtit
genomföra till en kostnad på mellan 375 000 och 550 000 euro per lok, inklusive kostnader
för ERTMS-utrustning, installation, provning och godkännande samt fordonets
stillaståendeperiod. Till detta kommer tillhörande utbildningskostnader som beräknas uppgå
till 20 000 euro per lok. Med tanke på att det antal fordonsenheter som måste modifieras
beräknas uppgå till 22 000 (se punkt 39) skulle dessa siffror kunna översättas till en
genomsnittlig kostnad på 11 miljarder euro för hela fordonsparken (se utförlig information
i bilaga V). Den extra fordonsbaserade ERTMS-utrustningen kan dessutom leda till
ytterligare underhållskostnader per lok, fram till dess att det nationella signalsystemet
avvecklas.
53. Vid revisionen konstaterade vi att kostnaden för modifiering varierar mycket beroende
på det antal lok som måste modifieras och det antal länder som de används i. Efterföljande
föreskrivna ERTMS-uppgraderingar på grund av den konstanta vidareutvecklingen av
systemet och korrigering av programfel medför dessutom ytterligare avsevärda kostnader. I
vissa fall konstaterade vi att den totala kostnaden uppgår till nästan en miljon euro per
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fordonsenhet, exklusive kostnaden för fordonets stillaståendeperiod, såsom framgår
i ruta 4.
Ruta 4 – Exempel på total kostnad för modifiering av flera lokserier
I Nederländerna berörde ett av de granskade projekten ERTMS-modifiering av åtskilliga
flersystemslok för godstransport med basversion 2.3.0d. Kostnaden för modifiering, inklusive
obligatoriska uppgraderingar, varierade mellan 663 000 och 970 000 euro per lok. Så snart
infrastrukturförvaltarna genomför basversion 3 förväntas ytterligare en obligatorisk uppgradering.
I Tyskland bestod ett annat utvalt projekt av ERTMS-modifiering av åtskilliga lok för godstransport
med basversion 2.3.0d. Kostnaden varierade mellan 420 000 och 630 000 euro per lok. En
uppgradering till basversion 3, som krävs för drift i Tyskland, skulle i genomsnitt leda till en ytterligare
kostnad på 270 000 euro per lok.

54. Nya lok eller tågsätt måste utrustas med ERTMS oavsett om de framförs på ERTMSutrustade järnvägslinjer eller inte. Järnvägsföretagen i de besökta medlemsstaterna
beräknade den genomsnittliga kostnaden per fordonsenhet till omkring 300 000 euro (ca
15 % av kostnaden för hela loket). Denna investeringskostnad ingår inte i den totala kostnad
som beräknas för fordonsbaserat genomförande i de tidigare nämnda studierna.
55. Genomförandet av ERTMS med nödvändiga tillhörande arbeten innebär alltså
kostsamma investeringar som infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagen måste stå för.
Den totala kostnaden för både det markbaserade och det fordonsbaserade genomförandet
av ERTMS skulle kunna bli upp till 80 miljarder euro för stomnätskorridorerna eller
190 miljarder euro för det övergripande nätet (se tabell 3). Motsvarande arbetsinsatser kan
emellertid behöva göras även för att ersätta uttjänt signalutrustning med andra system än
ERTMS eller för att ta itu med eftersatt underhåll. Med tanke på att infrastrukturförvaltarna
planerar sina investeringar för en tidsperiod på 30–50 år och att det är svårt att förutse den
framtida tekniska utvecklingen för en så lång tidsperiod är det oerhört viktigt att ha en
kostnadsberäkning för genomförandet och en tillförlitlig planering som inbegriper
ekonomisk täckning, eftersom EU-medel inte kan förväntas täcka hela kostnaden för
genomförandet och andra finansieringskällor måste hittas (se punkt 73).
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Tabell 3 – Extrapolering av kostnader för markbaserat genomförande av ERTMS på
grundval av exemplen från Danmark och Nederländerna

Längd (km)
Extrapolering av
kostnader för
markbaserat
Modifiering av fordon
(miljarder euro)
Totalt (miljarder euro)

Stomnätskorridorer

Stomnät

Övergripande nät

51 000
73

66 700
96

123 000
177

11
84

107

188

Källa: Revisionsrätten, baserat på en linjär extrapolering av befintliga nationella beräkningar i
Danmark och Nederländerna.

Kompatibilitets- och stabilitetsproblem med negativ inverkan på den egna affärsnyttan
Kompatibilitetsproblem mellan olika versioner av ERTMS
56. Kompatibilitetsproblem kan uppstå främst på grund av två faktorer: integreringen av
ERTMS i det befintliga nationella signalsystemet i varje enskild medlemsstat och det
uppskjutna genomförandet av ERTMS över gränserna.
57. I EU integreras ERTMS i de nationella järnvägsnäten och deras signalsystem (det vill säga
redan etablerade projekt). På grund av skräddarsydda ERTMS-lösningar i de nationella
järnvägsnäten finns det för närvarande ingen fordonsbaserad ERTMS-enhet i EU som kan
fungera på alla järnvägssträckor som är utrustade med olika versioner av ERTMS.
Driftskompatibilitetsproblem förekommer inte bara på de gränsöverskridande sträckorna
mellan medlemsstater, utan även inom ett och samma land (till exempel Nederländerna).
Dessutom noterade vi att genomförandet av ERTMS hittills har begränsats till järnvägslinjer,
medan tågstationer och järnvägsknutar ännu inte har utrustats med ERTMS.
58. Medlemsstaterna har valt att genomföra ERTMS-systemet i olika stadier av dess
utveckling och på olika järnvägslinjer inom sina nationella järnvägsnät. De tekniska
specifikationerna för driftskompatibilitet har ändrats mycket snabbt (i genomsnitt vartannat
år), vilket påverkar den övergripande systemstabiliteten och leder till ett behov av
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efterföljande uppgraderingar. Trots att exempelvis basversion 2.3.0d lanserades 2008 och
fortfarande är en giltig version har sedan dess basversion 3 utvecklats och prioriterats i
genomförandet 27. Lok som är utrustade med ERTMS basversion 2 kommer inte att kunna
framföras på spår som är utrustade med basversion 3. De berörda parterna utgår från att
detta problem ska bli mindre i framtiden, eftersom fordonsenheter med basversion 3 bör
kunna användas på sträckor med markbaserad utrustning med basversion 2 (se ruta 5).
Ruta 5 – Exempel på kompatibilitetsproblem
I Italien är 366 km järnvägssträcka för höghastighetstrafik utrustad med tidigare basversioner än
2.3.0d som måste uppgraderas inom en snar framtid för att nya tåg ska kunna köra på spåren.
Därutöver ska de konventionella järnvägslinjerna förses med basversion 3. De lok som är utrustade
med basversion 2.3.0d kommer inte att kunna köra på dessa järnvägslinjer. Vissa av dem har redan
uppgraderats med stöd av EU:s medfinansiering.
I Spanien utrustades de första järnvägslinjerna med basversion 2.2.2+. Man har nu redan
uppgraderat vissa av dem, men ytterligare uppgraderingar måste göras för en övergång till 2.3.0d.
Vid tidpunkten för revisionen behövde 1 049 km av totalt 1 902 km järnvägssträcka uppgraderas
(55 %). Analogt med detta måste 158 av totalt 362 redan utrustade fordon nu uppgraderas för att
fortsätta att fungera.

Branschens behov av en harmoniserad version
59. Bristen på kompatibilitet mellan olika versioner av ERTMS-utrustningen är också ett
resultat av att branschen utarbetar skräddarsydda lösningar som anpassas efter varje
medlemsstats specifika behov och som inte alltid är kompatibla med varandra. Potentiella
problem och fel kommuniceras vanligtvis inte offentligt, vilket påverkar den allmänna
inlärningskurvan och gör det svårt att hitta gemensamma lösningar.

27

Den reviderade tekniska specifikationen för driftskompatibilitet avseende de fordons- och
markbaserade delsystemen Trafikstyrning och signalering antogs genom kommissionens
förordning (EU) 2016/919, offentliggjord den 15 juni 2016, som fastställer utgåva 2 av
basversion 3 som gällande standard. Den är dock fortfarande inte helt fri från buggar och fel
som måste åtgärdas.
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60. Med tanke på de storskaliga investeringar som i enlighet med den nya europeiska
genomförandeplanen planeras inom en nära framtid finns det dessutom risk för att
branschen inte kommer att kunna tillhandahålla en stabil harmoniserad version av
utrustningen. Branschens förmåga att ta fram produkten beror på vilken nivå av
specialanpassning som krävs enligt specifikationerna i de anbudsförfaranden som utlyses av
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Nationella variationer kan både leda till ökade
kostnader och äventyra driftskompatibiliteten.
Långdragna förfaranden för certifiering av kompatibilitet
61. Certifieringen av ERTMS inbegriper anmälda organ som är ansvariga för provning och
certifiering och nationella säkerhetsmyndigheter som utfärdar godkännanden. För att få ett
intyg utfärdat för en järnvägslinje eller en fordonsenhet har infrastrukturförvaltarna och
järnvägsföretagen vanligtvis ett nära samarbete med den nationella säkerhetsmyndigheten
redan från början av projektet, innan en formell ansökan lämnas in (genom ett förfarande
kallat ”pre-engagement procedure”).
62. Vid revisionen konstaterade vi att processen för certifiering och godkännande tog relativt
lång tid, i genomsnitt ett till två år, beroende på hur långvarigt det inofficiella tekniska
samarbetsförfarandet var. I fråga om gränsöverskridande verksamhet konstaterade vi att
certifieringen av fordonsenheter var särskilt komplex och kostsam på grund av nationella
variationer som även hindrade korsacceptansen av det arbete som utförts av de nationella
säkerhetsmyndigheterna i andra medlemsstater (se figur 6).
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Figur 6 – Korsacceptans av fordon

Källa: Europeiska revisionsrätten.

En mer framträdande roll för Europeiska unionens järnvägsbyrå förbättrar utsikterna för ett
gemensamt europeiskt järnvägsområde
63. Den senaste utvecklingen på lagstiftningsområdet har lett till en mer framträdande roll
för Europeiska unionens järnvägsbyrå och förbättrade utsikter för ett gemensamt europeiskt
järnvägsområde. Det fjärde järnvägspaketet anförtror byrån i egenskap av formell
systemmyndighet för ERTMS uppgiften att utfärda EU-omfattande säkerhetsintyg för
järnvägsföretag och godkännanden för fordon och ERTMS-delsystem som används i fler än
en medlemsstat, liksom uppgiften att kontrollera de tekniska markbundna lösningar som
föreslås i anbudsförfaranden som utlyses av infrastrukturförvaltarna från och med mitten av
2019. Europeiska unionens järnvägsbyrå kommer dessutom att ha en viktigare roll i tillsynen
av de anmälda organen och nationella säkerhetsmyndigheterna samt bedöma
anbudshandlingar för markbundet genomförande inom EU.
64. Det finns dock fortfarande stora utmaningar som äventyrar genomförandet av ERTMS.
Detta gäller bland annat följande:
- Europeiska unionens järnvägsbyrås administrativa kapacitet i egenskap av ERTMSsystemmyndighet för ett övergripande projekt till ett värde av flera hundra miljoner euro
och dess utökade roll enligt det fjärde järnvägspaketet.
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- Behovet av praktiska riktlinjer och utbildning för att avhjälpa en brant och kostsam
inlärningskurva i den praktiska utformningen och genomförandet av ERTMS i
medlemsstaterna.
- Europeiska unionens järnvägsbyrås utökade roll i tillsynen av anmälda organ och
nationella säkerhetsmyndigheter och dess förmåga att kontrollera tekniska markbundna
ERTMS-lösningar, eftersom det kan vara svårt för byrån att förutse
kompatibilitetsproblem i förhållande till tillämpliga TSD:er baserat på
anbudshandlingarna.
- Mekanismen för överklaganden och rapportering om intyg av låg kvalitet, som måste
standardiseras. De ERTMS-provningar av spår som ska utföras på EU-nivå behöver också
standardiseras, på det sätt som redan gjorts för provningar av rullande materiel.
65. År 2014 bildades det gemensamma företaget Shift2Rail som ett offentlig-privat
partnerskap för att bidra till att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Vi
konstaterade att Europeiska unionens järnvägsbyrå har en begränsad observatörsroll i
styrelsen och att det behövs ett närmare samarbete mellan byrån och Shift2rail. Det finns
därför en risk att Europeiska unionens järnvägsbyrå går miste om möjligheten att agera i ett
tidigt skede i sin övervakning av och rådgivning till Shift2Rail angående dess åtgärder, särskilt
med hänsyn till att det gemensamma företaget utöver sin primärforskning även är involverat
i produktutveckling, exempelvis av automatisk tågdrift för framtida ERTMS-basversioner.
Överensstämmelse mellan utvecklingen av nya ERTMS-funktioner och gällande tekniska
specifikationer för driftskompatibilitet är avgörande för att man ska kunna garantera
driftskompatibilitet i framtiden.
Den nya europeiska genomförandeplanen är ett steg framåt, men stora utmaningar
kvarstår
66. Trots att det visade sig att de fastställda tidsfristerna i 2009 års europeiska
genomförandeplan för ERTMS sannolikt inte skulle hållas beslutade kommissionen att inte
inleda överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte har fullgjort sina
skyldigheter att genomföra ERTMS på korridorsträckorna. I stället inledde kommissionen och
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den europeiska ERTMS-samordnaren i december 2014 ett genombrottsprogram 28 för att
påskynda genomförandet av ERTMS inom EU och i syfte att anta en ny genomförandeplan.
67. Detta program förhandlades fram med medlemsstaterna på en hög nivå. Diskussionerna
fördes mellan den europeiska samordnaren och de nationella ministerierna och
infrastrukturförvaltarna. Baserat på genombrottsprogrammet och efterföljande
förhandlingar utarbetade kommissionen den nya europeiska genomförandeplanen i form av
en rättsakt med omedelbar tillämplighet i EU:s medlemsstater. Denna offentliggjordes den
5 januari 2017 29.
68. Den nya europeiska genomförandeplanen, som stöds av medlemsstaterna, är ett steg
mot ett mer realistiskt genomförande, men det kvarstår fortfarande stora utmaningar. För
det första saknas det, precis som i den tidigare planen, en övergripande kostnadsanalys för
genomförandet av ERTMS. För det andra är planen inte på något sätt kopplad till öronmärkta
medel och inga finansieringskällor fastställs, vilket gör att man måste finna andra incitament
för att sektorn ska uppfylla sina mål. För det tredje finns det fortfarande ingen rättsligt
bindande tidsfrist för avveckling av de nuvarande nationella systemen för att göra ERTMS till
ett ensamt gemensamt (och inte ett extra) signalsystem.
69. Vad gäller den långsiktiga förutsägbarhet som krävs för att järnvägsföretagen ska kunna
planera sina investeringar anges i den nya europeiska genomförandeplanen specifika
markbaserade genomförandemål endast för perioden 2017–2023, medan det för
återstående sträckor anges att de ska utrustas ”efter 2023”, utan någon fastställd tidsfrist
(förutom den allmänna tidsfristen 2030). Detta påverkar samordningen av genomförandet i
medlemsstaterna och minskar järnvägsföretagens motivation att planera sina
fordonsbaserade investeringar i enlighet med planen. Vi konstaterade även att den
planerade översynen av rättsakterna under de kommande fem åren (se punkt 33) gör det
särskilt svårt för järnvägsföretagen att fatta långsiktiga investeringsbeslut.

28

Detta byggde på följande fyra principer: 1) ”användarna först” inte ”planläggarna först”, 2)
standardiserad fordonsbaserad utrustning, 3) fullständig prioritering av och inriktning på ett
genomförande samt 4) mindre kostsamma ERTMS-system.

29

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/6.
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70. Det planerade genomförandet i enlighet med den nyligen antagna europeiska
genomförandeplanen saknar en tidsmässig harmonisering mellan medlemsstaterna på
gränsöverskridande sträckor. Det visar att medlemsstaterna planerar sitt genomförande i
enlighet med sina nationella behov, oavsett vilka åtaganden som gjorts i förhållande till EU:s
prioriteringar. Till exempel är Tysklands nuvarande planer att utrusta endast 60 % av sina
järnvägslinjer längs stomnätskorridorerna senast 2030, utan att uppnå ett hundraprocentigt
färdigställande på någon av dem.
EU-medel kan endast täcka en begränsad del av den kostsamma investeringen, och
medlen har inte alltid förvaltats väl eller riktats på bästa sätt
Tillgängliga EU-medel för genomförande av ERTMS kan endast täcka en begränsad del av
investeringarna
71. Mellan 2007 och 2013 avsattes cirka 1,2 miljarder euro från EU:s budget till mark- och
fordonsbaserade investeringar från två huvudsakliga källor: TEN-T-programmet, omfattande
645 miljoner euro, och strukturfonderna (Eruf och Sammanhållningsfonden) som beräknas
uppgå till 574 miljoner euro (ERTMS-komponenten beräknas stå för 10 % av de större
järnvägsinvesteringarna).
72. Under programperioden 2014–2020 fortsätter EU:s budget att stödja genomförandet av
ERTMS med en uppskattad total budget på 2,7 miljarder euro. Tre riktade
ansökningsomgångar har genomförts för ERTMS-projektförslag till ett totalt värde av
850 miljoner euro från FSE fram till 2020 30. ERTMS-projekt kan även främjas av de
europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna) i stödberättigade regioner
med upp till 1,9 miljarder euro 31.

30

Utöver de specifika ERTMS-projekten kan ERTMS-komponenter medfinansieras av FSE som en
del av större järnvägsprojekt. Sådana anslag till ERTMS uppgick 2014 till 56,5 miljoner euro och
2015 till 37,8 miljoner euro.

31

Under programperioden 2014–2020 uppgår ESI-fondernas stöd till järnvägssektorn till
18,7 miljarder euro, varav i runda tal 10 % eller 1,9 miljarder euro utgör stöd till genomförandet
av ERTMS.
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73. Tillgängliga EU-medel för ERTMS motsvarar endast en begränsad andel av den totala
kostnaden för genomförandet, och den mesta finansieringen måste komma från andra
källor. Såsom beskrivs i punkt 55 beräknas kostnaden för (både det markbaserade och det
fordonsbaserade) genomförandet av ERTMS längs stomnätskorridorerna uppgå till cirka
90 miljarder euro. EU:s ekonomiska stöd till ERTMS-projekt under programperioden 2007–
2020 uppgår till 4 miljarder euro, vilket är mindre än 5 % av den totala kostnaden för
genomförandet av ERTMS längs stomnätskorridorerna.
74. I de senaste två FSE-ansökningsomgångarna översteg värdet av de inlämnade
projektförslagen de tillgängliga medlen med 5,6 respektive 4 gånger (den tredje
ansökningsomgången hade inte utvärderats vid tidpunkten för revisionen). Även om 100 %
av EU-medlen utnyttjas framgångsrikt kommer alltså infrastrukturförvaltarna och
järnvägsföretagen fortfarande behöva täcka den större delen av ERTMS-genomförandet i EU
genom andra finansieringskällor.
Olika problem med ERTMS-projekt beroende på förvaltningsmetod
Brist på övervakning och begränsad användning av EU-medel inom ramen för delad
förvaltning
75. Vi konstaterade att generaldirektoratet för regional- och stadspolitik inte involverar
Europeiska unionens järnvägsbyrå eller externa experter för att bedöma överensstämmelsen
hos genomförda projekt med de tekniska specifikationerna för driftskompatibilitet på det
sätt som Inea gör med TEN-T- och FSE-projekt. Därför finns en risk för potentiella
kompatibilitetsproblem med olika installerade ERTMS-versioner.
76. För sammanhållningspolitiska projekt ingår investering i ERTMS i regel som en del av
upprustningen eller nyanläggningen av en järnvägssträcka. Signalutrustningen installeras
först i processens slutskede. Sådana projekt kan drabbas av förseningar, och i vissa fall
passeras tidsgränsen för stödberättigande. Till följd av detta måste projekten finansieras
med anslag för nästa programperiod, vilket varit fallet i Polen. I praktiken har användningen
av EU-medel till ERTMS-investeringar under perioden 2007–2013 därför varit begränsad
(se bilaga III).
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Betydande tillbakadraganden vid direkt förvaltning
77. Trots att värdet för de inkomna projektansökningarna översteg de tillgängliga medlen
(se punkt 74) drogs en betydande andel av de ursprungliga TEN-T-anslagen 32 till ERTMSprojekt tillbaka under programperioden 2007–2013. Inom hela EU drogs sammantaget 50 %
av de ursprungliga TEN-T-anslagen till ERTMS-projekt tillbaka (se tabell 4) och vid tidpunkten
för revisionen hade endast 218 miljoner euro av totalt 645 miljoner euro (34 %) betalats ut.
Upp till 86 % av anslagen har dragits tillbaka i de sex medlemsstater som valts ut för
granskning33.
Tabell 4 – Tillfälliga tillbakadraganden av TEN-T-stöd till ERTMS-projekt (programperioden
2007–2013)
Medlemsstat

Danmark

Italien

Tyskland

Spanien

Polen

Nederländerna

De sex utvalda
medlemsstaterna

Totalt
inom
EU

Andel
tillbakadragand
en

100 %

94 %

92 %

83 %

75 %

38 %

86 %

50 %

Källa: Europeiska revisionsrättens beräkningar baserat på uppgifter från Inea i januari 2017.

78. Den främsta anledningen till dessa tillbakadraganden är att EU:s finansiella
bestämmelser inte är anpassade till ERTMS-projektens livscykel, som bland annat kan
påverkas av långa förfaranden för provning och utfärdande av intyg eller ändrade tekniska
specifikationer och nationella genomförandestrategier. Ett försenat genomförande eller en
minskad omfattning av det ursprungliga projektet har lett till att medlen har dragits tillbaka i
sin helhet eller till viss del, eftersom stödmottagarna inte kunnat slutföra projektet inom den
stödberättigande tidsperiod som angetts i inbjudan att lämna projektförslag.

32

Under programperioden 2007–2013 genomfördes fem riktade ERTMS-ansökningsomgångar
med en total budget på cirka 770 miljoner euro. Enbart 645 miljoner euro fördelades dock,
eftersom vissa åtgärder hade avslutats av stödmottagarna redan innan kommissionens beslut
hade antagits.

33

Siffrorna kan komma att ändras på grund av att utestående slutbetalningsförfaranden fullgörs
för TEN-T-åtgärder som godkänts för finansiering under budgetramen 2007–2013.
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79. Det finns en risk att även FSE-medel kan komma att dras tillbaka under programperioden
2014–2020. Vid tidpunkten för revisionen hade 50 miljoner euro betalats ut av de
689 miljoner euro som anslagits (7,3 %). Fyra projekt till ett sammanlagt värde av
30,7 miljoner euro i EU-stöd hade blivit inställda innan de ens hade fått någon
förhandsfinansiering eller bidragsöverenskommelsen hade undertecknats, till följd av att
genomförandeplaner hade ändrats eller att leverantörer hade begärt ersättning för alltför
höga kostnader.
80. EU-medel som har dragits tillbaka i ett tidigt skede av programperioden kan användas
igen för att finansiera andra ERTMS-projekt. Kommissionen har dock inte någon klar bild av
hur stor del av de belopp som har återvunnits från ERTMS-åtgärder som på nytt har anslagits
till ERTMS. Alla EU-medel som redan har dragits tillbaka eller som dras tillbaka i ett senare
skede under programperioden (det vill säga efter 2013) återförs till EU:s allmänna budget,
vilket gör att de tillgängliga EU-medlen för genomförandet av ERTMS minskar.
EU-medlen har inte alltid riktats på bästa sätt
Otillräckligt fokus på gränsöverskridande sträckor och stomnätskorridorer i det
markbaserade genomförandet, särskilt inom sammanhållningspolitiken
81. EU-medlen har inte alltid inriktats på stomnätskorridorer, vilket vår analys av de
granskade projekten visar (se punkt 86). Detta gäller särskilt stöd från
sammanhållningspolitiken, eftersom installering av ERTMS är obligatoriskt vid upprustning
eller nyanläggning av järnvägslinjer, oavsett projektets geografiska läge. Detta är inte
förenligt med den prioritering av vissa korridorer (dvs. ERTMS-korridorerna eller
stomnätskorridorerna) som förespråkas av generaldirektoratet för transport och rörlighet
(se punkt 30) och kan leda till att EU-medlen inte används ändamålsenligt, eftersom en
järnvägslinje som ska utrustas i enlighet med sammanhållningspolitiken kanske inte
använder ERTMS under lång tid i praktiken och senare måste uppgradera signalsystemet.
82. Vad gäller gränsöverskridande verksamhet har endast begränsade EU-medel avsatts för
markbaserat genomförande på gränsöverskridande sträckor, trots EU:s politik och våra
rekommendationer från 2005 och 2010. I de sex besökta medlemsstaterna berörde endast
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sex av de 31 granskade markbaserade projekten gränsöverskridande sträckor, varav två
hade blivit inställda (Tyskland).
83. Beträffande de medlemsstater som valts ut för denna revision har ERTMS inte tagits i
kommersiell drift på någon gränsöverskridande sträcka i Tyskland, medan Belgien,
Nederländerna och Österrike redan har utrustat vissa sträckor vid sina gränser mot Tyskland.
Nederländerna har även utrustat sin gränsöverskridande sträcka mot Belgien, och Spanien
har en gränsöverskridande sträcka mot Frankrike i drift. Danmark, Italien och Polen hade vid
tidpunkten för revisionen ännu inte utrustat någon av sina gränsöverskridande sträckor längs
stomnätskorridorerna.
Tillgängliga EU-medel för fordonsenheter som främst används i inrikes trafik
84. EU:s ekonomiska stöd till fordonsbaserade enheter har främst använts av
järnvägsföretag som bedriver passagerartrafik nästan uteslutande på inrikes linjer. I de sex
besökta medlemsstaterna gick 70 % av stödet från TEN-T och FSE för utrustning av
fordonsenheter under perioden 2007–2015 till järnvägsföretag som bedriver inrikes
passagerartrafik. Godstrafiken, som oftare är internationell trafik, stod för de återstående
30 % av det tillgängliga stödet.
85. Modifiering av godslok stöds dessutom inte genom sammanhållningspolitiken. Endast
passagerarfordon som används för inrikes trafik enligt systemet för allmän trafikplikt och i
regel ägs av den etablerade operatören kan potentiellt utnyttja denna källa till EU-stöd för
inköp av ny eller uppgradering av befintlig rullande materiel.
Status för EU-medfinansierade projekt som granskats vid revisionen: förseningar,
tillbakadraganden och felriktade medel
86. Vid tidpunkten för revisionen hade 14 av de 31 utvalda markbaserade projekten
slutförts, även om fem var försenade och ett hade slutförts i mindre skala. 13 projekt var
pågående, varav tre hade blivit försenade, vilket i ett fall hade lett till ett fullständigt
tillbakadragande av EU-medlen. Fyra projekt hade blivit inställda, med följden att EU-stödet
även där hade dragits tillbaka. Sex av de 31 markbundna projekten hade inte eller endast till
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viss del genomförts längs TEN-T-korridorerna. Detta var i synnerhet fallet för
sammanhållningspolitiska projekt (fyra av elva projekt).
87. I fråga om fordonsbaserad utrustning hade 16 av 20 projekt slutförts, varav nio med
förseningar och tre i mindre omfattning. Två projekt var pågående, men i ett av fallen hade
förseningen lett till ett tillbakadragande av EU-medlen och i ett annat fall var projektet både
försenat och nedskuret i omfattning. Två projekt hade blivit inställda, och EU-stödet hade
dragits tillbaka i sin helhet. Närmare uppgifter finns i bilaga III.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
88. Överlag konstaterade vi att genomförandet av ERTMS har baserats på ett strategiskt
politiskt beslut som har införts utan någon övergripande kostnadsberäkning eller lämplig
planering trots att det handlar om ett projekt som fram till 2050 kommer att vara värt upp
till 190 miljarder euro. Även om ERTMS-konceptet och visionen att förbättra
driftskompatibiliteten generellt sett inte ifrågasätts av järnvägssektorn har ERTMS hittills
genomförts endast i begränsad omfattning och inte på ett sammanhängande sätt. Att
genomförandet av ERTMS går trögt kan huvudsakligen förklaras av att många
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag är ovilliga att investera i ERTMS-utrustning på
grund av de kostnader det medför och bristen på egen affärsnytta för många av dem (till
exempel i medlemsstater som har välfungerande nationella system med en betydande
återstående livslängd). Även om EU-medlen skulle kunna förvaltas och riktas på ett bättre
sätt, kan de endast täcka en begränsad del av den kostsamma investeringen.
89. Detta äventyrar inte bara uppnåendet av de ERTMS-genomförandemål som fastställts för
2030 och de investeringar som gjorts hittills, utan även genomförandet av ett gemensamt
europeiskt järnvägsområde, vilket är ett av Europeiska kommissionens främsta politiska mål.
Situationen kan även få negativa följder för järnvägstransporternas konkurrenskraft jämfört
med vägtransporter.
ERTMS var ett strategiskt politiskt beslut som antogs utan övergripande
kostnadsberäkning eller lämplig planering av genomförandet
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90. Trots det politiska beslutet att införa ett gemensamt signalsystem i hela EU, vilket är ett
kostsamt projekt, har ingen kostnadsberäkning gjorts för att fastställa nödvändiga
finansieringsbelopp och finansieringskällor. De rättsliga skyldigheter som införts kräver inte
någon avveckling av nationella signalsystem, och de är heller inte anpassade efter tidsfrister
och prioriteringar i EU:s transportpolitik. Vid tidpunkten för revisionen var genomförandet
av ERTMS i hela EU begränsat.
Rekommendation 1 – Analys av kostnaderna för genomförandet av ERTMS
Kommissionen och medlemsstaterna bör analysera den totala kostnaden för (både det
markbaserade och det fordonsbaserade) genomförandet av ERTMS per medlemsstat med
avseende på stomnätet och det övergripande nätet, det vill säga kostnaden för att införa ett
gemensamt signalsystem i hela EU, mot bakgrund av att tidshorisonten för den här typen av
investeringar är 30–50 år. Denna analys bör inte enbart inbegripa kostnaden för ERTMSutrustning och installering av denna utan även alla andra därmed förbundna kostnader
enligt erfarenheter från de mest framskridna medlemsstaterna där ERTMS genomförts i stor
skala.
Tidsfrist: Före slutet av 2018.

Rekommendation 2 – Avveckling av nationella signalsystem
Kommissionen bör försöka komma överens med medlemsstaterna om realistiska,
samordnade och rättsligt bindande mål för avveckling av de nationella signalsystemen, för
att undvika att ERTMS endast blir ytterligare ett system som ska installeras.
Tidsfrist: Före slutet av 2018.
Flera infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag har varit ovilliga att investera i ERTMS på
grund av bristen på egen affärsnytta
91. Trots att ERTMS skulle kunna ge övergripande positiva effekter på EU-nivå i det långa
loppet har många infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag varit ovilliga att investera i det,
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på grund av avsaknad av egen affärsnytta. ERTMS är ett gemensamt system för åtskilliga
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag med olika behov, som medför kostsamma
investeringar och i allmänhet ingen omedelbar fördel för dem som måste stå för kostnaden.
Kompatibilitetsproblem mellan olika installerade ERTMS-versioner och långdragna
förfaranden för utfärdande av intyg inverkar också negativt på den egna affärsnyttan för
infrastrukturförvaltarna och järnvägsföretagen. Trots den nya europeiska
genomförandeplanen kvarstår stora utmaningar för ett framgångsrikt genomförande av
ERTMS. Det är viktigt att Europeiska unionens järnvägsbyrå har tillräcklig administrativ
kapacitet för att kunna fungera som systemmyndighet för ERTMS, med hänsyn till dess mer
framträdande roll och utökade ansvar enligt det fjärde järnvägspaketet.
Rekommendation 3 – Egen affärsnytta för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag
Kommissionen och medlemsstaterna bör tillsammans med berörda parter i
järnvägsbranschen och leverantörer av ERTMS-utrustning undersöka olika finansiella
mekanismer som skulle kunna stödja den egna affärsnyttan av ERTMS och minska beroendet
av medel från EU:s budget.
Tidsfrist: Senast i mitten av 2018.

Rekommendation 4 – Systemkompatibilitet och systemstabilitet
a) Kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå bör med stöd av leverantörer av
ERTMS-utrustning hålla ERTMS-specifikationerna stabila, rätta till kvarvarande fel och
undanröja inkompatibiliteten mellan de olika markbaserade ERTMS-versioner som redan
har införts samt säkerställa framtida kompatibilitet mellan alla ERTMS-linjer. Europeiska
unionens järnvägsbyrå bör därför inleda ett aktivt samarbete med
infrastrukturförvaltarna och de nationella säkerhetsmyndigheterna i god tid före den
rättsligt fastställda tidsfristen i juni 2019.
Tidsfrist: Med omedelbar verkan.
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b) Kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå bör i nära samordning med
leverantörer av ERTMS-utrustning fastställa en färdplan för att utveckla en standardiserad
fordonsenhet som kan fungera på alla ERTMS-utrustade järnvägslinjer.
Tidsfrist: Senast i mitten av 2018.
c) Kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå bör samarbeta med branschen för
att initiera och leda framtagningen av och främja användningen av standardmallar för
inbjudningar att lämna ERTMS-projektförslag som är tillgängliga för alla
infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag, för att säkerställa att branschen bara
levererar kompatibel ERTMS-utrustning.
Tidsfrist: Senast i mitten av 2018.
d) Kommissionen och Europeiska unionens järnvägsbyrå bör minska den branta
inlärningskurvan för personer som är involverade i genomförandet och driften av ERTMS i
varje medlemsstat, genom att undersöka olika lösningar, till exempel samordnade
utbildningar eller utbyte av information och vägledningar.
Tidsfrist: Senast i mitten av 2018.

Rekommendation 5 – Roll och resurser för Europeiska unionens järnvägsbyrå
Kommissionen bör bedöma om Europeiska unionens järnvägsbyrå har de resurser som krävs
för att agera som en effektiv och ändamålsenlig systemmyndighet och leva upp till sin
stärkta roll och sitt ansvar i fråga om ERTMS enligt det fjärde järnvägspaketet.
Tidsfrist: Senast i mitten av 2018.
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Rekommendation 6 – Samordning av nationella genomförandeplaner, övervakning och
verkställande
a) Medlemsstaterna bör samordna sina nationella genomförandeplaner, särskilt i fall där den
tidsfrist som anges i den nya europeiska genomförandeplanen ligger bortom 2023.
Kommissionen bör noga övervaka och kontrollera att den nya europeiska
genomförandeplanen efterlevs. Där så är möjligt bör medlemsstaterna synkronisera
tidsfristerna så att gränsöverskridande projekt kan slutföras snabbare och för att undvika
ett splittrat och inkonsekvent genomförande av ERTMS.
Tidsfrist: Med omedelbar verkan.
b) Med hänsyn till den långa tidshorisonten för planering av ERTMS-investeringar (ända fram
till 2050) bör kommissionen i samråd med medlemsstaterna fastställa delmål för att göra
det möjligt att övervaka framstegen på lämpligt sätt.
Tidsfrist: för stomnätet, före slutet av 2020. För det övergripande nätet, senast 2023.
EU-medel kan endast täcka en begränsad del av den kostsamma investeringen, och
medlen har inte alltid förvaltats väl eller riktats på bästa sätt
92. EU-finansiering finns att tillgå för mark- och fordonsbaserade ERTMS-investeringar, men
EU:s stöd kan endast täcka en begränsad del av den totala kostnaden för genomförandet.
Den största delen av investeringarna måste de enskilda infrastrukturförvaltarna och
järnvägsföretagen stå för, trots att de själva inte alltid, åtminstone inte omedelbart, har
något att vinna på genomförandet av ERTMS. Dessutom har inte alla tillgängliga EU-medel
för ERTMS avsatts till just ERTMS-projekt i slutändan, och finansieringen har inte alltid riktats
på bästa sätt.
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Rekommendation 7 – Utnyttjande av EU-medel till ERTMS-projekt
Kommissionen bör anpassa förfarandena för FSE-finansiering för att bättre återspegla
ERTMS-projektens livscykel, så att en betydligt mindre del av anslagen dras tillbaka och
tillgängliga EU-medel för ERTMS-investeringar utnyttjas maximalt.
Tidsfrist: Från och med 2020.

Rekommendation 8 – Bättre riktat EU-stöd
Kommissionen och medlemsstaterna bör se till att tillgängliga EU-medel för ERTMS riktas på
ett bättre sätt, både vid delad och vid direkt förvaltning:
a) Medel som avsätts till markbaserad utrustning bör begränsas till gränsöverskridande
sträckor eller stomnätskorridorer i enlighet med EU:s transportpolitiska prioriteringar.
b) Medel som avsätts till fordonsbaserad utrustning bör i första hand gå till
järnvägsoperatörer som främst bedriver internationell trafik, för att främja både
intramodal och intermodal konkurrens.
Tidsfrist: Med omedelbar verkan för nya projektansökningar.
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Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova som
ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 12 juli 2017.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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BILAGA I
Förteckning över nationella signalsystem i EU:s medlemsstater
Medlemsstat

Namn

Belgien

Crocodile, TBL 1, TBL 2, TVM 430, TBL1+

Bulgarien

EBICAB 700

Tjeckien

LS

Danmark

ZUB 123

Tyskland

INDUSI/PZB, LZB

Estland

ALSN

Irland

CAWS, ATP

Grekland

CLS

Spanien

ASFA, EBICAB 900, LZB, SELCAB

Frankrike

Crocodile, KVB, TVM 300, TVM 430, KVBP, KCVP, KCVB, NEXTEO, DAAT

Kroatien

INDUSI/PZB

Italien

BACC, RSDD/SCMT, SSC

Lettland

ALSN

Litauen

ALSN

Luxemburg

MEMOR II+

Ungern

EVM

Nederländerna

ATB första generationen, ATB nya generationen

Österrike

INDUSI/PZB, LZB

Polen

SHP, PKP RADIOSYSTEM MED RADIOSTOP-FUNKTION

Portugal

EBICAB 700

Rumänien

INDUSI

Slovenien

INDUSI/PZB

Slovakien

LS

Finland

ATP-VR/RHK

Sverige

EBICAB 700

Förenade kungariket

GW ATP, RETB, TPWS, TVM 430, Chiltern-ATP, mekaniska tågstopp, KVB

Källa: Europeiska unionens järnvägsbyrå.
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BILAGA II
Teknisk beskrivning av ERTMS
ERTMS bygger på den tekniska specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet
trafikstyrning och signalering (TSD Trafikstyrning och signalering) som utvecklats av
Europeiska unionens järnvägsbyrå. Systemet kan installeras antingen överlagrat ett befintligt
signalsystem eller som ett ensamt system för ny radiobaserad infrastruktur.
För att ERTMS ska fungera måste både spår och fordon ha rätt utrustning. Det markbaserade
systemet och det fordonsbaserade systemet utbyter information, vilket möjliggör
kontinuerlig övervakning av högsta tillåtna driftshastighet och ger föraren all information
som krävs för framförande med hyttsignalering. De två huvudkomponenterna i ERTMS är
ETCS (European Train Control System), ett tågskyddsystem vars markbaserade del består av
baliser som installeras längs spåret, och GSM-R (Global System for Mobile communicationsRail), ett radiosystem som tillhandahåller röst- och datakommunikation mellan spår och tåg.
För närvarande finns det tre nivåer av ERTMS, beroende på hur den markbaserade
utrustningen ser ut och hur informationen överförs till tåget, och flera versioner som kallas
”basversioner”, eftersom systemet ständigt förbättras till följd av den tekniska utvecklingen.
ETCS-nivåerna är följande:
- Nivå 1 innebär kontinuerlig övervakning av tågets rörelse men icke-kontinuerlig
kommunikation mellan tåget och spåret (normalt genom eurobaliser). Signaler längs
spåret är nödvändiga.
- Nivå 2 innebär kontinuerlig övervakning av tågets rörelse och kontinuerlig
kommunikation, som tillhandahålls av GSM-R, mellan tåget och spåret. Signaler längs
spåret är frivilliga.
- Nivå 3 innebär kontinuerlig tågövervakning med kontinuerlig kommunikation mellan
tåget och spåret och inget behov av signaler längs spåret eller markbundna
tågdetekteringssystem förutom eurobaliser. Denna nivå var ännu inte i drift vid
tidpunkten för revisionen.
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En basversion är en uppsättning specifikationer för en konkret ERTMS-version som är
förtecknad i TSD Trafikstyrning och signalering. Specifikationerna rör en rad olika aspekter,
komponenter, gränssnitt med mera. Basversion 2 var den första kompletta uppsättningen av
krav som antogs på europeisk nivå och betraktades som driftskompatibel. Basversion 3 är en
kontrollerad vidareutveckling av basversion 2 som innehåller nya extra funktioner och har
utformats för att tillhandahålla bakåtkompatibilitet med basversion 2.
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Bilaga III
Förteckning över granskade projekt

Medlemsstat

A – Markbaserade projekt:

DK

DE

ES

Projekt

2012-DK-60002-P Linje Langå–Frederikshavn, omfattar:
dubbelspårsträcka
2014-DK-TM-0183-W Markbundet ERTMSgenomförande längs sträckan Köpenhamn H–Køge
Nord–Ringsted i östra Danmark (”East Project”)
2006-DE-PP402b ETCS-pilotprojekt POS Nord (sträckan
mellan Saarbrücken och Landstuhl)
2007-DE-60080-P ”Deployment of ETCS on railway
section from Aachen West (border) to Oberhausen as a
part of corridor F: Aachen – Warschau”
2007-DE-60320-P ”Deployment of ETCS on railway
section from Emmerich (border) to Basel (border) as a
part of corridor A: Rotterdam-Genoa”
2011-DE-60004-P Uppgradering av sträckan Berlin–
Halle/Leipzig (VDE 8.3) från ETCS-nivå 2, SRS 2.2.2+ till
ETCS-nivå 2, SRS 2.3.0d
2014-DE-TM-0057-W ERTMS-genomförande på den
tyska sträckan av stomnätet (korridoren Rhen–Alperna)
från Oberhausen Sterkrade till den schweiziska gränsen
(Weil), inklusive den gränsöverskridande sträckan och
genomförandet av ERTMS på Basel Badischer Bahnhof
2010DE161PR002 Huvudprojekt: ”VDE 9, ABS Leipzig rd
Dresden, measure under 3 construction stage” (utan
uppgift om ERTMS-andel)
2012DE161PR006 Huvudprojekt: ”Measure Network 21,
Corridor 101, Equipping the section Rostock – Berlin,
Module 2”
2011-ES-60002-P ERTMS-genomförande på
höghastighetslinjen Madrid–Castilla la Mancha–
Comunidad Valenciana–Murcia, sträckan Albacete–
Alicante
2010ES161PR011 Höghastighetslinje Madrid–Castilla La
Mancha–Regionen Valencia–Regionen Murcia, sträckor:
Torrejón de Velasco–Motilla del Palancar, Motilla del
Palancar–Albacete, installation – fas I
2011ES161PR001 Höghastighetslinje Madrid-Segovia–
Valladolid/ Medina del Campo, olika åtgärder rörande
plattformar, spår och installationsarbete, fas I
2011ES162PR001 Höghastighetslinje Madrid-Segovia–
Valladolid/ Medina del Campo, olika åtgärder rörande
plattformar, spår och installationsarbete, fas II
2014-ES-TM-0510-W ERTMS-genomförande på
Barcelonas pendlingslinjer
2014-ES-TM-0512-W Uppgradering av Spaniens
höghastighetslinjer till ERTMS 2.3.0.D, fas II
2014-ES-TM-0514-W ERTMS-genomförande på sträckan

Belopp i EUstöd till
ERTMSkomponent
(ca i euro)
11 945 000

TEN-T
korridor/
gränsöverskridande
Ja

Status

Pågående med
försening, men EUmedlen har dragits
tillbaka i sin helhet.
Pågående.

10 998 469

Ja

8 900 000

Ja

9 000 000

Ja

Slutfört i mindre
omfattning.
Inställt.

5 775 000

Ja

Inställt.

2 535 000

Ja

Inställt.

53 720 339

Ja

Pågående.

5 000 000

Ja

Pågående.

2 100 000

Ja

Pågående.

4 438 000

Nej

Slutfört med
förseningar.

32 628 928

Nej

Slutfört med försening.

7 440 000

Ja

Slutfört med försening.

5 340 000

Ja

Slutfört med försening.

5 200 000

Ja

Pågående.

4 190 000

Delvis

Pågående.

7 783 767

Ja

Pågående.
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IT

NL

PL

Valladolid–Burgos
2007-IT-60360-P Markbunden ERTMS-utrustning på den
italienska delen av korridor A (600 km)
2012-IT-60009-P Prototyp och fältprovning för att stödja
den italienska ERTMS-övergångsstrategin
2012-IT-60018-P Uppgradering av höghastighetslinjen
Rom–Neapel för att garantera kompatibilitet med
ERTMS basversion 2.3.0d
2014-IT-TM-0058-W Markbundet genomförande av
ERTMS SRS ETCS basversion 3 på den italienska sträckan
av korridor A (Rotterdam–Genua)
2007-NL-60060-P Genomförande av ERTMS/ETCS nivå 2,
SRS 2.3.0, på sträckan Zevenaar–gränsen/Tyskland och
sträckan/området Kijfhoek rangerbangård
2007-NL-60310-P Genomförande av ERTMS på sträckan
Rotterdams järnvägshamn, Betuwe godstågslinje
2009-NL-60123-P ERTMS-uppgradering av Betuwe
godstågslinje
2012-NL-60005-P Anslutning av järnvägsinfrastruktur i
Maasvlakte 2 till den huvudsakliga
järnvägsinfrastrukturen Hoofdspoorweginfrastructuur
och Betuwe-linjen
7.1-1.4 Modernisering av sträckan E65/C-E65
Warszawa–Gdynia (ERTMS/ETCS/GSM-R, DSAT), fas I
7.1-15.1 Modernisering av sträckan E30, etapp II.
Pilotprojekt ERTMS/ETCS och ERTMS/GSM-R Legnica–
Węgliniec–Bielawa Dolna
7.1-14 Modernisering av sträckan E30, etapp II.
ERTMS/ETCS och ERTMS/GSM-R Legnica–Wroclaw–
Opole
7.1-25 Anläggning av GSM-R-nät på sträckan E20/CE20
Kunowice–Terespol
7.1-24.1 Modernisering av sträckan Warszawa–Łódź,
etapp II, Lot A–Warszawa–Miedniewice (Skierniewice),
fas 1
7.2-4.1 Förbättring av anslutning till Gdańsk hamn, fas I
2009-PL-60151 Projektering och utveckling av ETCS nivå
1 på sträckan E65, CMK, järnvägslinjen Grodzisk
Mazowiecki–Zawiercie
Totalt

33 000 000

Ja

Inställt.

2 411 000

Ja

Slutfört.

3 000 000

Ja

Slutfört.

13 691 000

Ja

Pågående.

4 650 000

Ja

Slutfört med försening.

4 500 000

Ja

Slutfört.

1 000 000

Ja

Slutfört.

900 000

Ja

Slutfört.

48 732 000

Ja

6 190 000

Nej

Pågående med
förseningar.
Slutfört med
förseningar.

22 905 000

Nej

Pågående med
förseningar.

71 000 000

Ja

Slutfört.

23 383 000

Nej

Pågående (överfört till
perioden 2014–2020).

1 900 000
6 349 204

Ja
Ja

Pågående.
Slutfört.

420 605 707

Medlemsstat

B – Fordonsbaserade projekt

DK

DE

Projekt

2013-DK-60015-P Aktivitet 1 – Prototyper av 3 lok med
ETCS nivå 2, basversion 3. Aktivitet 2 – Modifiering av
49 lok med ETCS nivå 2, basversion 3.
2014-DK-TM-0300-W Aktivitet 1 – Provning och
programuppgraderingar av fordonsbaserade enheter
med ETCS nivå 2, basversion 3. Aktivitet 2 – Modifiering
av 106 tågenheter.
2007-DE-60490-P Installation av ETCS i lok som ägs av
Railion Deutschland AG
2009-DE-60120-P Installation av ETCS i godslok, version

Belopp i EU-stöd till
ERTMS-komponent
(ca i euro)
3 960 185
7 966 100

4 800 000
850 000

Status

Pågående med försening, men
EU-medlen har dragits tillbaka
i sin helhet.
Pågående med försening och i
mindre omfattning.
Slutfört i mindre omfattning.
Inställt.
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ES
IT

NL

PL

2.3.0d
2012-DE-60013-P Installation av ETCS i DB Schenkers
järnvägslok för stomnätssträckan PP17 och korridor B
2012-DE-60014-P Installation av ETCS i DB Schenkers
järnvägslok för gränsöverskridande godstransport i
korridor A
2012-DE-60025-P Modifiering, utveckling av prototyp,
uppgradering av LOKOMOTION-lok med ETCS 2.3.0d,
basversion 3
2011-ES-60001-P Uppgradering av Spaniens
höghastighetslinjer och höghastighetståg till ERTMS
2.3.0d
2007-IT-60030-P Övergång till ERTMS/ETCS för
Trenitalias fordonsbaserade utrustning
2011-IT-60002-P Uppgradering av ERTMS-system i
Trenitalias fordonspark till version 2.3.0d
2012-IT-60012-P Utrustning av ETR 1000 tågsätt med
ETCS basversion 2, utgåva 2.3.0d
2007-NL-60160-P Seriemässig modifiering av ETCSutrustning nivå 2 i 109 lok
2007-NL-60380-P Seriemässig modifiering av ETCSutrustning nivå 2, basversion 2.3.0d i 90 elektriska
flersystemslok av modell ES64/F4/BR189
2009-NL-60124-P Uppgradering av befintliga lok för att
garantera kompatibilitet med basversion 2.3.0d, för 120
lok som ägs av olika operatörer
2009-NL-60128-P Uppgradering av fordonsbaserad
utrustning till ETCS nivå 2, SRS 2.3.0d, för 10 Traxx-lok
2009-NL-60142-P Modifiering (av 19 lok) och
uppgradering (av 95 lok) som tidigare medfinansierats
inom ramen för projekten 2007-NL-60160-P och 2007NL-60380-P
2012-NL-60006-P Installation av ETCS basversion 2.3.0d
i 20 nya lok
07.01.00-00-010/09 Inköp av rullande materiel för
fjärrtågtransport, modell Pendolino
07.01.00-00-044/13 Inköp av 20 elektriska tågsätt,
modell Flirt
07.01.00-00-069/14 Inköp av 20 elektriska tågsätt,
modell Dart
Totalt

1 125 000

Slutfört med förseningar.

4 425 000

Slutfört med förseningar och i
mindre omfattning.

1 800 000

Slutfört med förseningar.

18 386 000

Slutfört med förseningar.

7 000 000

Slutfört i mindre omfattning.

4 593 000

Slutfört i mindre omfattning.

1 429 000

Slutfört.

7 750 000

Slutfört med förseningar.

9 000 000

Slutfört med förseningar.

2 000 000

Slutfört med förseningar, men
EU-medlen har dragits tillbaka.

500 000

Inställt.

3 300 000

Slutfört med förseningar.

1 000 000

Slutfört med förseningar.

7 500 000

Slutfört med förseningar.

15 600 000

Slutfört.

13 660 000

Slutfört.

116 644 285
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Bilaga IV
Medlemsstaternas genomförande av ERTMS längs stomnätskorridorerna i slutet av
2016

Medlemsstat

ERTMS-utrustade
linjer i drift i km

Total längd i km

ERTMS-utrustade
linjer i drift i %

Belgien

1 279

482

38

Bulgarien

1 120

206

18

Tjeckien

1 464

0

0

Danmark

539

0

0

Tyskland

8 193

80

1

Estland

443

0

0

Irland

362

0

0

Grekland

1 057

0

0

Spanien

6 289

1 071

17

Frankrike

6 999

455

7

Kroatien

476

0

0

Italien

5 116

417

8

Lettland

594

0

0

Litauen

948

0

0

Luxemburg

86

75

88

Ungern

1 441

247

17

Nederländerna

822

359

44

Österrike

1 220

340

28

Polen

3 763

218

6

Portugal

1 535

0

0

Rumänien

1 805

40

2

Slovenien

556

0

0

Slovakien

745

129

17

Finland

509

0

0

Sverige

1 596

0

0

Förenade kungariket

1 956

0

0

50 914

4 121

8,09

Totalt

Källa: Europeiska kommissionen.
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Bilaga V
Metod för linjär extrapolering av kostnaden för genomförandet av ERTMS
A. Markbaserat genomförande
Total kostnad för markbaserat
genomförande av ERTMS
(miljarder euro)

Linjesträcka
(km)

Kostnad per enhet
(miljoner euro per km linje)

Danmark

2,52

2 132

1,18

Nederländerna

4,90

2 886

1,69

Genomsnittligt
värde för
extrapolering på
EU-nivå

Källa:

1,44

Revisionsrätten, baserat på en linjär extrapolering av befintliga nationella beräkningar i
Danmark och Nederländerna.

B. Fordonsbaserat genomförande
B.1 Modifiering av befintliga lok
•

Kostnad för modifiering per lok, baserat på de studier som Europeiska kommissionen
låtit utföra 2015 och 2016:
Kostnad per fordon (euro)
Rapport om nyttokalkyl (2016)

ERTMS-utrustning och installation

Studie om innovativ finansiering
(2015)
350
000

Provning och godkännande

150 000

375 000

Fordonets stillaståendeperiod

50 000

Utbildning

20 000

Total kostnad per fordon

570 000

Genomsnittlig kostnad per fordon

395 000
482 500
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•

Total kostnad för modifiering:
Antal fordon som ska utrustas
22 391

Genomsnittlig kostnad per
fordon (euro)
482 500

Total kostnad för modifiering
(miljarder euro)
10,8

B.2 Kostnad för ERTMS-utrustning av nya lok eller tågsätt
För nya lok eller tågsätt beräknas den genomsnittliga kostnaden uppgå till cirka 300 000 euro
per fordonsenhet i de besökta medlemsstaterna.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
ETT GEMENSAMT EUROPEISKT TRAFIKSTYRNINGSSYSTEM FÖR JÄRNVÄG:
KOMMER DET POLITISKA BESLUTET NÅGONSIN ATT BLI VERKLIGHET?
SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER
II. Medlemsstaterna och järnvägssektorn betraktar det europeiska trafikstyrningssystemet för
järnväg (ERTMS) som det universella signalsystemet i Europa.
Den europeiska järnvägssektorn började utveckla ett europeiskt system för trafikstyrning och
signalering (ETCS) och ett kommunikationssystem (GSM-R) i slutet av 1980-talet/början av 1990talet. Detta arbete slogs senare (i mitten av 90-talet) samman med annat industrilett forskningsarbete
som stöddes av kommissionen genom ERTMS-programmet, vilket stod under kommissionens
överinseende.
Det slutgiltiga målet med ERTMS var att ersätta järnvägens befintliga signal- och
telekommunikationssystem i Europa med en gemensam standard, för att främja högkvalitativa,
kostnadseffektiva och främst gränsöverskridande järnvägstjänster genom ökad driftskompatibilitet,
samt att minska fragmenteringen av operativ kapacitet i det europeiska järnvägsnätet.
ERTMS som gemensam standard skulle också främja konkurrens inom järnvägssektorn, särskilt
genom att minska mångfalden i produktutbudet och driva fram stordriftsfördelar som i slutändan
skulle leda till sänkta kostnader. I kombination med den ökade standardisering av andra
järnvägsprodukter som följer av EU:s lagstiftning kommer detta att möjliggöra produktion av tåg
som kan användas i många nätverk (även om de inte överskrider gränserna) utifrån gemensamma
specifikationer, vilket kommer att minska järnvägsföretagens och infrastrukturförvaltarnas
kostnader betydligt samtidigt som tillverkarna gynnas av att produktionsserierna blir mycket längre.
ERTMS ger inte bara driftskompatibilitet, vilket är det viktigaste syftet med att ersätta de nationella
systemen i Europa, det garanterar även säkerheten och ger ekonomiska, sociala och miljömässiga
fördelar genom att den förbättrade punktligheten och tillförlitligheten ger tidsbesparingar. Dessutom
stöder det övergången från analog till digital teknik.
VI. Det är riktigt att genomförandetakten för ETCS har bromsats av de befintliga systemens tyngd.
Ett av skälen till att genomförandet har gått långsammare än väntat är att övergångsprocessen och
gränssnitten mot befintliga nationella system är så komplicerade. Dessutom krävs det ett nära
samarbete och samförstånd med flera olika intressenter (till exempel medlemsstater, leverantörer,
järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare och nationella säkerhetsmyndigheter) för att nå konsensus
och bevara driftskompatibiliteten.
Affärsnytta uppkommer såväl på systemnivå som för enskilda intressenter. Kommissionen är
emellertid medveten om att finansieringen kan vara en utmaning för en del intressenter. Situationen
är inte densamma för alla, utan varierar med genomförandescenariorna.
Kommissionen konstaterar att den tid det tar innan nyttan visar sig är jämförbar med andra
infrastrukturprojekt.
VIII. Beslutet att införa ERTMS som ett gemensamt signalsystem för hela EU var ett strategiskt
politiskt beslut som grundade sig på det arbete som hade utförts i branschen, av bland andra AEIF
(Association européenne pour l'interopérabilité ferrovaire, en sammanslutning av
infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och leverantörer).
Kommissionen anser inte att det var nödvändigt att göra en beräkning av de totala kostnaderna i de
inledande skedena, eftersom ERTMS-systemet skulle vara obligatoriskt på nya linjer och vid byte
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av signalsystem på befintliga linjer, och i dessa fall var inte kostnaderna för ERTMS högre än för
alternativen.
Under de senaste åren har det gjorts viktiga insatser för att åtgärda de främsta problemen med att
genomföra ETCS och uppnå ett driftskompatibelt järnvägssystem, såsom fastställandet av
specifikationer för ERTMS (basversion 3), antagandet av den tekniska pelaren i det fjärde
järnvägspaketet, antagandet av en realistisk europeisk genomförandeplan och undertecknandet av
flera samförståndsavtal med alla intressenterna. Dessa resultat lägger en solid grund för ett snabbare
införande av ERTMS i Europa och ett snabbt genomförande av den reviderade europeiska
genomförandeplanen.
IX. De kostnader som ibland anges för ERTMS inkluderar också bikostnader (upp till 2/3) som inte
är direkt relaterade till ERTMS, för till exempel elförsörjning, hårdvara och blockeringsfunktioner.
Investeringarna avser en allmän uppgradering av signaleringsinfrastrukturen, för att bland annat
komma till rätta med tidigare eftersatt underhåll, inte enbart rena ERTMS-investeringar. Sådana
åtgärder kan också krävas vid utbyte av omoderna signalsystem utanför ERTMS-systemet eller för
att eliminera eftersläpande underhåll. Slutligen kan den totala kostnaden minska över tid till följd av
framtida teknisk utveckling, stordriftsfördelar och ökad konkurrens mellan ERTMS-leverantörerna.
Se även kommissionens svar på punkt VI.
XI. Kommissionen godtar revisionsrättens rekommendationer i den utsträckning de ingår i dess
behörighet, med undantag av rekommendation 8, som delvis godtas.
INLEDNING
5. ERTMS handlar om driftskompatibilitet, men också om aspekter som högsta säkerhetsstandard
och effektiv användning av infrastrukturen, och minskar systemkostnaderna genom att det blir
möjligt att utveckla standardiserade produkter.
OBSERVATIONER
26. ERTMS har varit tillgängligt på den europeiska marknaden i mer än 20 år, och har genomgått
en kontinuerlig utvecklingsprocess från teknisk och institutionell synpunkt.
Den europeiska järnvägssektorn började utveckla ett europeiskt system för trafikstyrning och
signalering (ETCS) och ett kommunikationssystem (GSM-R) i slutet av 1980-talet/början av 1990talet.
Kommissionen anser inte att det var nödvändigt att göra en beräkning av de totala kostnaderna i det
skedet, eftersom ERTMS-systemet skulle vara obligatoriskt på nya linjer och vid byte av
signalsystem på befintliga linjer, och i dessa fall var inte kostnaderna för ERTMS högre än för
alternativen.
35. En heltäckande plan för avveckling av system av klass B skulle kunna påskynda övergången
betydligt, men för närvarande finns det ingen relevant lagstiftning som kan tvinga fram en
avveckling av nationella system. Dessutom skulle de större medlemsstaterna troligen få en mer
komplicerad avvecklingsprocess, med tanke på de befintliga nätverkens storlek, och därmed vara
mindre benägna att sätta upp ambitiösa måldatum.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 42 och 43:
När det gäller fördelar som uppkommer på lång sikt är fördelarna på systemnivå jämförbara med
fördelarna med andra infrastrukturprojekt.
Affärsnytta uppkommer såväl på systemnivå som för enskilda intressenter. Kommissionen är
emellertid medveten om att finansieringen kan vara en utmaning för en del intressenter. Situationen
är inte densamma för alla, utan varierar med genomförandescenariorna.
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Kommissionens gemensamma svar på punkterna 47 till 55:
De siffror som anges inkluderar också bikostnader (upp till 2/3) som inte är direkt relaterade till
ERTMS-investeringar, för till exempel elförsörjning, hårdvara och blockeringsfunktioner.
Investeringarna avser en allmän uppgradering av signaleringsinfrastrukturen, för att bland annat
komma till rätta med tidigare eftersatt underhåll, inte enbart rena ERTMS-investeringar.
50. Kommissionen konstaterar att Danmark och Nederländerna har högre kostnader är andra
medlemsstater – kanske delvis beroende på höga lokala lönekostnader.
54. Strategin att först utrusta fordonen är i linje med, och en förutsättning för, målet att utrusta linjer
med enbart ERTMS och på så sätt göra det möjligt att avveckla system av klass B.
De medlemsstater som har gått över till ERTMS har konsekvent valt denna strategi.
När det gäller nya lok är standardbestämmelserna i direktivet om driftskompatibilitet tillämpliga
(undantag kan göras när det finns ekonomiska skäl som gör detta motiverat), och de tekniska
specifikationerna för driftskompatibilitet gäller uttryckligen inte för rent inhemska fordon utanför
det transeuropeiska vägnätet.
68. Den europeiska genomförandeplanen är en genomförandeförordning från kommissionen som
bygger på TEN-T-förordningen, vilken är kopplad till FSE-förordningen. Den innehåller bland
annat bestämmelser om finansieringsstöd till genomförandet av ERTMS längs stomnätskorridorerna
och sammanhänger indirekt med förordningen om Sammanhållningsfonden. När det gäller
kostnadsanalysen håller ledningsgruppen för ERTMS-utbyggnad på att ta fram en nyttokalkyl för
genomförandet av ERTMS längs stomnätskorridorerna, inklusive en sådan analys.
70. För att säkerställa ett effektivt genomförande av ERTMS på gränsöverskridande sträckor med
olika genomförandedatum kommer infrastrukturförvaltarna att ingå avtal i vilka de tekniska och
operativa aspekterna klargörs i förväg.
75. När det gäller sammanhållningspolitiken är det medlemsstaternas myndigheter som förvissar sig
om och kontrollerar projektens tekniska egenskaper, inom ramen för den delade förvaltningen.
När detta är sagt ska det tilläggas att generaldirektoratet för regional- och stadspolitik faktiskt
anlitar experter för bedömningen av större projekt. Det kan antingen röra sig om oberoende experter
som är verksamma på marknaden eller experter från Jaspers. Från och med juni 2019 kommer
Europeiska järnvägsbyrån att vara ansvarig för godkännandet av all markbaserad ERTMSutrustning. Således kommer detta problem inte att kvarstå efter denna tidpunkt.
80. Ekonomiska medel som har frigjorts från projekt återförs vanligen till nästa ansökningsomgång
som offentliggörs, eventuellt för andra prioriterade områden än ERTMS. Eftersom ERTMS är ett
högt prioriterat övergripande mål ingår det emellertid alltid i ansökningsomgångarna.
81. Såsom framhålls i punkt 30 härrör kravet på att ”ny infrastruktur och ny rullande materiel som
tillverkas eller utvecklas efter det att kompatibla system för trafikstyrning och signalering införts,
skall anpassas så att de kan användas med dessa system” från direktiv 2001/16/EG, och inte från
sammanhållningspolitiken.
82. Inom ramen för FSE bygger de kriterier för urval av ansökningar som kommissionen tillämpar
på andra prioriteringar, i synnerhet bidrag till gränsöverskridande sträckor och internationell
godstrafik etc.
Enligt avdelning XVIII, ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning” artikel 176 i fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt är Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte ”att bistå
med att avhjälpa de viktigaste regionala obalanserna i unionen genom att delta i utvecklingen och
den strukturella anpassningen” av regioner som utvecklas långsammare. Enligt artikel 177 ska
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Sammanhållningsfonden ”lämna ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till
transeuropeiska nät inom infrastrukturen på transportområdet”.
För att följa dessa bestämmelser krävs det även stöd från sammanhållningspolitiken utanför de
gränsöverskridande sträckorna.
84. Det bör noteras att det särskilt under de tidiga genomförandefaserna är värdefullt att investera i
att utrusta de inhemska fordonen, i synnerhet i länder med betydande genomförandegrad på
infrastruktursidan vilkas grannländer ännu inte är utrustade.
86. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 81.
SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 88 till 91:
Beslutet att införa ERTMS som ett gemensamt signalsystem för hela EU var ett strategiskt politiskt
beslut som grundade sig på det arbete som hade utförts i branschen, av bland andra AEIF
(Association européenne pour l'interopérabilité ferrovaire, en sammanslutning av
infrastrukturförvaltare, järnvägsföretag och leverantörer).
Kommissionen anser inte att det var nödvändigt att göra en beräkning av de totala kostnaderna i de
inledande skedena, eftersom ERTMS-systemet skulle vara obligatoriskt på nya linjer och vid byte
av signalsystem på befintliga linjer, och i dessa fall var inte kostnaderna för ERTMS högre än för
alternativen.
De siffror som anges inkluderar också bikostnader (upp till 2/3) som inte är direkt relaterade till
ERTMS-investeringar, för till exempel elförsörjning, hårdvara och blockeringsfunktioner.
Investeringarna avser en allmän uppgradering av signaleringsinfrastrukturen, för att bland annat
komma till rätta med tidigare eftersatt underhåll, inte enbart rena ERTMS-investeringar. Sådana
åtgärder kan också krävas vid utbyte av omoderna signalsystem utanför ERTMS-systemet eller för
att eliminera eftersläpande underhåll. Slutligen kan den totala kostnaden minska över tid till följd av
framtida teknisk utveckling, stordriftsfördelar och ökad konkurrens mellan ERTMS-leverantörerna.
Affärsnytta uppkommer såväl på systemnivå som för enskilda intressenter. Kommissionen är
emellertid medveten om att finansieringen kan vara en utmaning för en del intressenter. Situationen
är inte densamma för alla, utan varierar med genomförandescenariorna.
Kommissionen konstaterar att den tid det tar innan nyttan visar sig är jämförbar med andra
infrastrukturprojekt.
Rekommendation 1 – Analys av kostnaderna för genomförandet av ERTMS
Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet och
kommer att genomföra den enligt nedan.
Kommissionen kommer att tillhandahålla en kostnadsuppskattning på grundval av inlämnade
nationella genomförandeplaner med kostnadsnyttoanalyser och den nyttokalkyl som
ledningsgruppen för ERTMS-utbyggnad håller på att utarbeta.
Rekommendation 2 – Avveckling av nationella signalsystem
Kommissionen godtar rekommendationen.
Som ett första steg kommer den att i samarbete med medlemsstaterna fastställa måldatum för
avvecklingen på basis av de inlämnade nationella genomförandeplanerna, för att nå konsensus om
rättsligt bindande mål. Huruvida dessa mål blir rättsligt bindande är beroende av resultatet av de
åtgärder
som
måste
vidtas
innan
lagstiftningsförslaget
läggs
fram
(särskilt
konsekvensbedömningen), liksom av lagstiftarens godkännande.
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Rekommendation 3 – Egen affärsnytta för infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag
Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
Rekommendation 4 – Systemkompatibilitet och systemstabilitet
a) Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
b) Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
c) Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet och
kommer att samarbeta med branschen för att underlätta användningen av en standardmall för
inbjudningar att lämna projektförslag framtagen av Europeiska järnvägsgemenskapen (CER), med
inriktning på fordonsenheter.
d) Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
Rekommendation 5 – Roll och resurser för Europeiska unionens järnvägsbyrå
Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
Rekommendation 6 – Harmonisering av nationella genomförandeplaner, övervakning och
verkställande
a) Kommissionen godtar denna rekommendation i den utsträckning kommissionen berörs av den, i
synnerhet inom ramen för den europeiska samordnarens arbete. Några formella förhandlingar om
den europeiska genomförandeplanen efter 2023 kommer dock inte att förekomma förrän 2021.
b) Kommissionen godtar rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet och
kommer att genomföra den enligt nedan.
Kommissionen kommer att fastställa milstolpar för stomnätet för att möjliggöra en mer detaljerad
övervakning av enskilda sektioner fram till 2023 i enlighet med den europeiska
genomförandeplanen. En ny europeisk genomförandeplan för återstående sektioner ska antas senast
2023 och gälla genomförandet av resten av stomnätet fram till 2030.
Kommissionen kommer att lägga de införandeplaner som ingår
genomförandeplanerna till grund för införandet i större skala på längre sikt.

i

de

nationella

92. Kommissionen anser att finansieringen är riktad i linje med målen och prioriteringarna för de
olika instrumenten och programmen.
Kommissionen har lagt fram en europeisk genomförandeplan och en detaljerad handlingsplan för
ERTMS för att säkerställa en oavbruten ström av stöd (i form av bidrag, kombinerade mekanismer
och långsiktig finansiering) till genomförandet av ERTMS, främst när det gäller de komponenter
som ger högst mervärde för EU (gränsöverskridande sträckor och fordonsenheter) och
sammanhållningsländerna, med målet att underlätta samordningen och kunna dra full nytta av
genomförandet av ERTMS samtidigt som kostnaderna minimeras.
Rekommendation 7 – Utnyttjande av EU-medel till ERTMS-projekt
Kommissionen godtar rekommendationen och noterar att den håller på att anpassa sina förfaranden
för FSE-finansiering i den utsträckning detta är möjligt med den befintliga rättsliga ramen,
däribland budgetförordningen.
Rekommendation 8 – Bättre riktat EU-stöd
a) Kommissionen godtar delvis rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
Kommissionen godtar denna rekommendation när det gäller FSE-finansieringen och noterar att de
kriterier för urval av ansökningar som kommissionen tillämpar bygger på andra prioriteringar, i
synnerhet bidrag till gränsöverskridande sträckor och internationell godstrafik.
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När det gäller sammanhållningspolitiken fastställs det i avdelning XVIII ”Ekonomisk, social och
territoriell sammanhållning” artikel 176 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att
Europeiska regionala utvecklingsfondens syfte är ”att bistå med att avhjälpa de viktigaste regionala
obalanserna i unionen genom att delta i utvecklingen och den strukturella anpassningen” av
regioner som utvecklas långsammare. Enligt artikel 177 ska Sammanhållningsfonden ”lämna
ekonomiska bidrag till projekt på miljöområdet och till transeuropeiska nät inom infrastrukturen på
transportområdet”.
För att följa dessa bestämmelser krävs det även stöd från sammanhållningspolitiken utanför de
gränsöverskridande sträckorna och det centrala TEN-T-nätet. Därför godtar inte kommissionen
rekommendationen i fråga om sammanhållningspolitiken.
b) Kommissionen godtar delvis rekommendationen i den utsträckning detta ingår i dess behörighet.
Kommissionen godtar denna rekommendation när det gäller FSE-finansieringen och noterar att de
kriterier för urval av ansökningar som kommissionen tillämpar bygger på andra prioriteringar, i
synnerhet bidrag till gränsöverskridande sträckor och internationell godstrafik.
Kommissionen godtar inte rekommendationen i fråga om sammanhållningspolitiken och hänvisar
till sitt svar på rekommendation 8 a.
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Händelse

Datum

Revisionsplanen antas / Revisionen inleds

20.4.2016

Den preliminära rapporten skickas till kommissionen (eller till ett
annat revisionsobjekt)
Den slutliga rapporten antas efter det kontradiktoriska förfarandet

29.5.2017

Svaren från kommissionen (eller från ett annat revisionsobjekt)
har tagits emot på alla språk

2.8.2017

12.7.2017

Vi bedömde huruvida det europeiska
trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS) hade
planerats, genomförts och förvaltats korrekt. ERTMS är
avsett att ersätta de olika järnvägssignalsystemen runt om
i Europa med ett gemensamt system som gör att tåg kan
framföras utan hinder genom olika länder och främjar
järnvägssektorns konkurrenskraft. Vi konstaterade att
genomförandet hittills har skett i begränsad omfattning
och inte på ett sammanhängande sätt, trots att
ERTMS-konceptet för att öka driftskompatibiliteten
generellt sett inte är ifrågasatt inom järnvägssektorn.
Infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag är ovilliga att
investera på grund av de kostnader det medför och bristen
på egen affärsnytta (till exempel i medlemsstater som har
välfungerande nationella system med en betydande
återstående livslängd). EU-medel kan endast täcka en
begränsad del av investeringarna. Vi lämnar ett antal
rekommendationer till Europeiska kommissionen,
medlemsstaterna och Europeiska unionens järnvägsbyrå
för att bidra till att förbättra genomförandet och
finansieringen av systemet.
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