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Europaparlamentet och Rådets förordning nr 1315/2013 om unionens 
riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, TEN-T.

• Trädde i kraft december 2013. 
• Är direkt tillämplig som lag i medlemsländerna. 
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• Sammanhållning: Tillgänglighet, anslutbarhet, minska kvalitetsklyftor, 
samtrafikförmåga.

• Effektivitet: Eliminera flaskhalsar och missing links inom och mellan 
medlemsstater, driftskompabilitet, integration mellan transportsätt, hög 
kvalitet, effektiv användning, kostnadseffektiv tillämpning av innovation.

• Hållbarhet: Hållbara och ekonomiskt effektiva transporter, låga utsläpp av 
växthusgaser, minskning av externa kostnader, miljöskydd. Främjande av 
koldioxidsnåla transporter. 

• Öka fördelar för alla användare: Rörlighet och transportbehov, säkerhet, 
sårbarhet, tillgänglighet för räddningstjänst, tillgänglighet för äldre och 
funktionshindrade.  
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• Järnväg: ERTMS, elektrifiering
• Inre vattenvägar med hamnar: Marknadsöppnade 

godsterminaler, djupgående och brohöjd
• Vägar: Implementering av direktiv för trafiksäkerhet, 

tunnelsäkerhet och ITS
• Kusthamnar: Utrustning för avfallshantering och lastrester 

enligt direktiv, e-tjänster för sjöfart
• Flyg: Marknadsöppnade terminaler, trafikledning enligt 

förordningar
• Multimodala informationssystem för både gods och 

persontrafik
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• Järnväg: ERTMS, Godsbanor (22,5 ton axellast, linjehastighet 100 
km/h, möjlighet till trafik med 740 meter långa tåg) 

• Inre vattenvägar med hamnar: Djupgående och brohöjd, alternativa 
drivmedel

• Vägar: Implementering av direktiv för trafiksäkerhet, tunnelsäkerhet 
och ITS, alternativa drivmedel, motorväg eller motortrafikled, 
rastplatser på motorvägar (minst var tionde mil)

• Kusthamnar: Utrustning för avfallshantering och lastrester enligt 
direktiv, e-tjänster för sjöfart, alternativa drivmedel, 

• Flyg: trafikledning enligt förordningar, alternativa drivmedel
• Multimodala informationssystem för både gods och persontrafik

• Undantag kan medges om åtgärder inte kan motiveras 
samhällsekonomiskt
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• ERTMS enligt planer

• 22,5 ton axellast (godsbanor)

• 100 km/h (vissa godsbanor)

• Möjlighet för 740 m långa tåg 
(godsbanor)
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9 transportslagsövergripande 
korridorer
samt
2 horisontella (MoS, ERTMS)

Skandinavien-Medelhavet / 
Scandinavian-Mediterranean

Inriktade på:
a) Modal integrering
b) Driftskompatibilitet
c) Gränsöverskridande 

avsnitt och flaskhalsar

Stomnätskorridorer
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Samordning och korridorsamarbete

• Målen för de transeuropeiska transportnätet ligger väl i linje med de 
svenska transportpolitiska målen men understryker ytterligare den 
europeiska och gränsöverskridande dimensionen

• Regelverken för infrastrukturplaneringen skiljer sig mellan 
medlemsstaterna längs korridoren vilket kan försvåra koordinering

men

• Korridorarbetet då medlemsstater, infraförvaltare, regioner, 
användare samt andra intressenter samverkar, kan bli en process 
som gör att man närmar sig en samordnad och synkroniserad 
strategi för investeringar och andra åtgärder
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Pågående arbete i Trafikverket kopplat till TEN 

• Regeringsuppdrag ”Möjligheter att köra längre och/eller tyngre 
godståg, aug 2015

• Delen Oslo-Göteborg gemensam utredning pågår där möjliga 
åtgärder för godstrafik på kort sikt ska ges särskild prioritet (kopplat 
till RFC ScanMed) klar mars 2016

• Inriktningsplaneringen nov 2015

• Åtgärdsplaneringen
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Planerat fortsatt arbete efter regeringsuppdraget om  
längre/tyngre tåg

• Nationell strategi
• Översyn bromsregler >730
• Signalåtgärder
• Infrastrukturåtgärder
• Tågbildningspunkter
• 835 meter Malmö - Hamburg
• JNB
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ERTMS i korthet
Vad?
Ett gemensamt tågtrafikstyrningssystem för 
Europa.
Vem?
Trafikverket driver genomförandet av ERTMS i 
Sverige i nära samarbete med branschen.
Varför?
Ersätter nuvarande signalanläggning som är 
sliten och behöver bytas ut. Riksdagen har 
beslutat att all ny- och reinvestering i 
signalanläggningar i Sverige ska följa 
ERTMS-standarden.
Nuläge
Nästa bana att installera ERTMS är 
Malmbanan med första driftsättning på del av 
sträckan 2021.
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Teknikskifte
Från optisk signalering till hyttsignalering

Signalanläggningen för hela den svenska järn-
vägen datoriseras (idag dominerar reläteknik)
Järnvägen går in i IT-åldern …
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Här finns ERTMS idag
pilotbanor 

• Botniabanan
- ERTMS infört 2010

• Ådalsbanan
- ERTMS infört 2012

• Haparandabanan
- ERTMS infört 2013
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Järnvägsgodskorridoren (Rail Freight Corridor) 
Skandinavien-Medelhavet

EU-förordning (EU) 913/2010

Etablering av 9 järnvägsgodskorridorer i Europa

Samordning mellan medlemsstater och 
infrastrukturhållare längs korridoren

ScanMed-korridoren startar 10 nov 2015 



15

Vad innebär Järnvägsgodskorridoren?

• ”Sökande” eller järnvägsföretag erbjuds 
förplanerade tåglägen genom hela korridoren, 
”kanaler”, inför den årliga tidtabellen

• Möjlighet att snabbt få kapacitet i innevarande 
tidtabell

• Koordinering av större arbeten för att minimera 
störningar 

• Löpande on-line information om var tåget är

• Årlig kvalitetsuppföljning och 
kundnöjdhetsundersökning
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Kommunikation

• Rådgivande grupper

• Terminal Advisory Groups (TAG)

• Railway undertakings Groups (RAG)

• Informationskanaler

• Corridor OSS (One stop shop)

• Gemensam hemsida för hela korridoren


