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Bakgrund
Transeuropeiska nätverk syftar till att knyta samman den gemensamma europeiska marknaden, ett
mål som har funnits med på agendan ända sedan romfördraget 1057 (EG, 1957). Det finns tre
transeuropeiska nätverk, eTEN, TEN-E och TEN-T. TEN-T står för TransEuropean Network, Transport
och är en del av politiken att binda samma EU, ekonomiskt och socialt. Det finns också sedan många
år ett tydligt ekologiskt perspektiv på TEN-T (EU, 2013a). I grunden är infrastruktur en nationell
fråga, men medlemsländerna och parlamentet har ansett att sammanbindningen av
medlemsländerna genom bland annat transportsystemet är så strategisk att EU ska aktivera sig.
Detta görs på två sätt. För det första genom funktionella och tekniska krav för att säkerställa
interoperabilitet på den infrastruktur som identifierats som intressant på EU nivå (TEN-T) (EU,
2013a). För det andra avsätter EU medel för medfinansiering av projekt som ingår i TEN-T. Detta görs
genom fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF) och i enlighet med förordningen om stöd (EU,
2013b). Till stöd för att prioritera dessa medel har det tagits fram prioriterade korridorer, så kallade
stomnätskorridorer (EU, 2013b).

TENT-T
Vad ingår i TEN-T nätet?
TEN-T är uppdelad i ett stomnät och ett övergripande nät (EU, 2013a). Näten definierades i samband
med fastställandet av förordningens om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (EU, 2013a)1.
För järnväg gods (Figur 1) respektive järnväg passagerare (Figur 2) definieras nätet enligt
förordningens bilaga 1 (EU, 2013a).
Teckenförklaring för Figur 1 och 2 (EU, 2013a)

1

Det är viktigt att uppmärksamma att en förordning, till skillnad från ett direktiv, omedelbart blir gällande
lagstiftning i alla medlemsländer.
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Figur 1. TEN-T järnväg gods. Bild hämtad från (EU, 2013a)
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Figur 2. TEN-T järnväg (och flyg) passagerartrafik. Bild hämtad från (EU, 2013a)
Det är väl värt att notera att TEN-T gods är markerad att gå längst norrlandskusten till Söderhamn
för att växla över till Norra Stambanan och sedan Bergslagsdiagonalen. TEN-T för passagerare går
längst kusten till Stockholm.
I förordningen fastslås att utsträckningen av TEN-T nätet bör ses över i samband med en
kontrollstation 2023, men i termer av eventuella tillägg.
Citat från (EU, 2013a): Det transeuropeiska transportnätet omfattar endast en del av de befintliga
transportnäten. I samband med den översynen av stomnätets genomförande som ska ske senast
2023 bör kommissionen, i samarbete med de berörda medlemsstaterna, utvärdera huruvida andra
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delar, såsom vissa inre vattenvägar av klass III, bör integreras i nätet. I samband med översynen bör
kommissionen också bedöma hur projekten har utvecklats och, vid behov, bör den kunna ompröva
tidsfristerna med hänsyn till all utveckling som kan påverka sannolikheten för att dessa tidsfrister
hålls.

Vilka krav ställs på TEN-T nätet?
I förordningen om TEN-T nätet ingår en hel det tekniska krav som inte behandlas i detta PM. I stort
sett borde dock Sverige redan leva upp till dessa krav. Till detta ska läggas några tydliga funktionella
krav på infrastrukturen. För järnväg beskrivs kraven i artikel 39 (EU, 2013a).
Krav på infrastruktur
1. Innovativ teknik, telematikapplikationer samt reglerings- och styrningsåtgärder för att förvalta
användningen av infrastrukturen ska beaktas för att säkerställa en resurseffektiv användning av
transportinfrastruktur för både passagerar- och godstransport och tillgodose tillräcklig kapacitet.
2. Stomnätets infrastruktur ska uppfylla alla krav som anges i kapitel II. Dessutom ska följande krav
uppfyllas av stomnätets infrastruktur, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3:
a) För järnvägstransportinfrastruktur:
i) Fullständig elektrifiering av spår och, i den utsträckning det är nödvändigt för eldriven tågtrafik,
sidospår.
ii) För stomnätets godstrafiklinjer i enlighet med bilaga I: minst 22,5 ton axellast, 100 km/h
linjehastighet och möjlighet till trafik med tåg som har en längd på 740 m.
iii) Fullständigt införande av ERTMS.
iv) Nominell spårvidd för nya järnvägslinjer: 1 435 mm, utom i de fall den nya linjen är en utvidgning
av ett nät där spårvidden skiljer sig från och är fristående från huvudjärnvägslinjerna inom unionen.

När ska TEN-T nätet leva upp till dessa krav?
Avseende stomnätet finns följande regler som styr tidplanen för att leva upp till kraven (EU, 2013a).
Kapitel 3 Artikel 38 stycke 3
Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 1.4, 41.2 och 41.3 ska medlemsstaterna vidta
lämpliga åtgärder för att stomnätet ska kunna utvecklas så att det överensstämmer med
bestämmelserna i detta kapitel senast den 31 december 2030.
Undantagen i 1.4 ser ut som följer:
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1.4 I denna förordning fastställs åtgärder för genomförandet av det transeuropeiska transportnätet.
Genomförandet av projekt av gemensamt intresse är avhängigt av projektens aktualitet,
förenligheten med rättsliga förfaranden på nationell nivå och på unionsnivå samt tillgängliga
ekonomiska resurser, utan att det påverkar en medlemsstats eller unionens ekonomiska åtaganden.
Undantagen i 41.2 och 41.3 avser hamnar och flygplatser.
Avseende det övergripande nätet är målåret 2050 (EU, 2013a).
En rimlig slutsats av detta är att EU har satt upp mål om att hela TEN-T ska vara utbyggt till 2050
samt att stomnätet ska vara klart till 2030, men att förordningen inte kan tvinga medlemsstaterna
att genomföra detta. Dock ska medlemsstaterna visa att man vidtagit lämpliga åtgärder för att nå
målet. Det är inte heller orimligt att EU kommissionen kommer att använda EU´s ekonomiska stöd
till de transeuropeiska nätverken (CEF se nedan) som ett förhandlings- och påtryckningsmedel mot
medlemsländer som inte anstränger sig att nå målen.

Hur resonerar Sverige?
Trafikverket har i underlag till inriktningsplanering 2018–2029 identifierat ett antal brister i
infrastrukturen relativt stomnätet (Trafikverket, 2015a). För järnvägen beskrivs detta genom denna
bristanalys: Mötesspårslängder samt ev. hastighet på vissa delar av stomnät för järnväg godstrafik
kräver åtgärder (Trafikverket, 2015a). Samtidigt hävdar Trafikverket att: När det gäller nya banor
finns såväl Norrbotniabanan som ny stambana Stockholm-Göteborg/Malmö angiven som planerad
infrastruktur i förordningen. Enligt de allmänna principerna i förordningen är genomförandet av
nätet avhängigt finansiella beslut på nationell nivå, dvs. det är inte förordningen som styr tidpunkten
för genomförandet av dessa även om medlemsstaterna har åtagit sig att sträva efter att slutföra
arbetet vid målåren (Trafikverket, 2015a). Det är väl värt att notera att Trafikverket inte anser att
TEN-T målet för stomnätet är styrande. Det är också väl värt att notera att den uppgradering av
Ostkustbanan som är markerad i TEN-T förordningen (Figur 1) inte är kommenterad.
I inriktningsunderlaget utvidgas diskussionen något (Trafikverket, 2015b): Kraven bidrar generellt till
en förbättrad funktion i transportsystemet. Det är dock viktigt att notera att undantag kan medges
om åtgärder inte kan motiveras samhällsekonomiskt. Det gäller exempelvis för lågtrafikerade delar
av stomnätet för väg. Här har Sverige planerat att begära undantag från kravet på motorväg eller
motortrafikled med argumentet att det inte är samhällsekonomiskt motiverat. Områden som bör
beaktas inom ramen för kommande nationell plan är bland annat åtgärder för att möjliggöra trafik
med längre godståg med högre hastighet, åtgärder för alternativa drivmedel inom väg, sjöfart och
flyg samt tillgång till säkra rastplatser på motorvägar. När det gäller nya banor finns såväl
Norrbotniabanan som ny stambana Stockholm–Göteborg/Malmö angiven som planerad
infrastruktur i förordningen. Enligt principerna i förordningen är genomförandet av nätet dock
beroende av finansiella beslut på nationell nivå. Det innebär att det inte är förordningen som styr
tidpunkten för genomförandet av dessa nya banor, även om medlemsstaterna har åtagit sig att
sträva efter att slutföra arbetet vid målåren.

8
Det undantag Trafikverket avser att använda för att inte bygga motorväg/motortrafikledsstandard
på vägar i TEN-T nätet motiveras av att kommissionen kan medge undantag om en åtgärd inte är
samhällsekonomiskt motiverad. Detta undantag står i artikel 39 stycke 3 (EU, 2013a).
När det gäller infrastruktur för järnvägstransporter får kommissionen i vederbörligen motiverade fall,
utan att det påverkar direktiv 2008/57/EG och på begäran av en medlemsstat, medge undantag i
fråga om tåglängd, ERTMS, axellast, elektrifiering och linjehastighet.
När det gäller infrastruktur för vägtransporter får kommissionen i vederbörligen motiverade fall, på
begäran av en medlemsstat, medge undantag från bestämmelserna i artikel 17.3 a eller b så länge
en lämplig säkerhetsnivå säkerställs.
De vederbörligen motiverade fall som avses i denna punkt ska omfatta fall där
infrastrukturinvesteringar inte kan motiveras av samhällsekonomiska kostnads-nyttoskäl.
Det är värt att notera att Trafikverket inte flaggar för undantag avseende järnväg. Det är också värt
att notera att Trafikverket anser att förordningen inte styr tidpunkten för genomförandet av nya
banor. Det är inte klart hur Trafikverket har kommit till denna slutsats, men rimligtvis refereras till
förordningens artikel 1.4 I denna förordning fastställs åtgärder för genomförandet av det
transeuropeiska transportnätet. Genomförandet av projekt av gemensamt intresse är avhängigt av
projektens aktualitet, förenligheten med rättsliga förfaranden på nationell nivå och på unionsnivå
samt tillgängliga ekonomiska resurser, utan att det påverkar en medlemsstats eller unionens
ekonomiska åtaganden. Huruvida denna artikel ger Sverige rätt att inte styras av förordningen är
dock inte klart.
Riksrevisionsverket har i en granskning påtalat behovet av att bättre beakta TEN-T nätverkets mål
(Riksrevisionen, 2017). Citat: Riksrevisionens utgångspunkter i denna granskning är att regeringen
och Trafikverket ska beakta både de mål och intentioner som riksdagen fastslagit vid godkännandet
av de s.k. infrastrukturpropositionerna (senast prop. 2016/17:21) och de mål som EU formulerat
genom TEN-T-förordningen. Genomgången i detta kapitel visar också att det finns en hel del
indikationer som tyder på att investeringar som bidrar till att uppfylla EU-målen är
samhällsekonomiskt lönsamma. Från effektivitetssynpunkt stärks därmed argumentet att
investeringsprojekt som behöver genomföras för att EU:s mål ska uppfyllas bör prövas på ett
likvärdigt sätt som nationellt initierade projekt.
Riksrevisionen ger också råd till Regeringen och Trafikverket om att prioritera upp TEN-T inför
planarbetet 2018–2029.
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Citat (Riksrevisionen, 2017):
Rekommendationer till regeringen.
•
•

Ge Trafikverket tydliga direktiv om att arbeta systematiskt så att även de projekt som behöver
genomföras för att EU-målen ska uppnås blir prövade på lika villkor med andra projekt.
Precisera tydligare hur de mål som EU har formulerat ska ingå i målen för transportpolitiken i
nästa infrastrukturproposition som lämnas till riksdagen.

Rekommendationer till Trafikverket
Upprätta en konkret och tidsatt plan för att pröva de återstående projekt som behöver genomföras
för att EU-målen ska uppfyllas. Inom ramen för en sådan plan bör bland annat följande göras:
•

•

•

•

Ta fram åtgärdsvalsstudier eller motsvarande för projekt där investeringar som möjliggör att
hittills ej uppfyllda EU-mål prövas på lika villkor med andra investeringsprojekt. Om projekten är
tillräckligt samhällsekonomiskt lönsamma bör initiativ tas till att sådana investeringar införs i
nästa transportplan som kommer att gälla perioden 2022–2033.
Ta fram åtgärdsvalsstudier eller motsvarande för de två projekt som rör åtgärder för att kunna
köra längre godståg på stomnätet och som nu förts till den nationella planen. På så sätt blir
dessa två projekt prövade på lika villkor med andra investeringsprojekt.
Ta fram underlag för sådana undantag som Sverige avser att ansöka om när det gäller att
uppfylla EU-målen, främst vad gäller de lågtrafikerade delarna av stomnätet. Underlagen ska i
enlighet med EU:s krav visa att det finns samhällsekonomiska kostnads-nyttoskäl till att begära
undantag.
Säkerställ att analyser av måluppfyllelse i åtgärdsvalsstudier även görs i förhållande till EU:s mål
i TEN-T-förordningen, och inte bara i förhållande till nationella, regionala och lokala mål.

Regeringen svar på Riksrevisionens studie (Regeringen, 2018a) visar både ett stort intresse av det
europeiska perspektivet, men också en okunskap i vilket gap som finns mellan målen för TEN-T till
2030 och den verklighet som Nationell plan för 2018–2029 uppvisar:
Regeringen instämmer i Riksrevisionens bedömning att regeringen och Trafikverket ska beakta de
mål och intentioner som riksdagen har slagit fast samt de mål som EU formulerat i TEN-Tförordningen. Regeringen delar även Riksrevisionens bedömning att projekt som behöver
genomföras för att uppnå EU:s mål i TEN-T-förordningens ska prövas på samma sätt som nationellt
initierade investeringsprojekt. Regeringen ser också positivt på att Riksrevisionen anser att synen hur
angeläget det är att uppfylla EU-målen till viss del har prioriterats om. I Trafikverkets förslag till
nationell trafikslagsövergripande plan för perioden 2018–2029 föreslås projekt som syftar till att
kunna köra längre tåg på stomnätet, vilket av både Riksrevisionen och Trafikverket bedöms bidra till
att uppfylla EU-målen.
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Regeringen vill lyfta fram att målen i TEN-T-förordningen till viss del är svårdefinierade och att det
därför inte är enkelt att avgöra om Sverige kommer att uppfylla samtliga mål till år 2030.
Det är inte tydligt hur Regeringen anser att målen i förordningen är svårdefinierade, men det
hänvisar troligen till det svårgenomträngliga tekniska regelverket, inte krav på hastighet, axelvikt,
längd och ERTMS.
Regeringen har därmed lovat Riksdagen en redogörelse för hur Sverige ska agera för att nå målen i
nästa infrastrukturproposition. Avseende Regeringens bedömning av planen lyfts triangeln
Hallsberg, Malmö och Göteborg upp. I planförslaget från Trafikverket hävdar Trafikverket, till skillnad
från Regeringen, att det planförslag som Trafikverket presenterade för Regeringen når upp till TEN-T
målen (Trafikverket, 2017), men det är inte lätt att förstå hur Trafikverket gör denna bedömning.
Ett exempel är skrivningen om långa tåg:
Citat (Trafikverket, 2017): Åtgärder i det kompletterande paketet för långa tåg föreslås prioriteras
enligt följande till åtgärdsplaneringen:
•
•
•
•
•
•

Ånge–Hallsberg
Hallsberg infartsgrupp
Göteborg–Kornsjö
Ånge–Boden
Skälebol–Borlänge
Halmstad–Falkenberg

Denna prioritering skulle innebära att villkoren för TEN-T uppfylls i stomnätet till 2030.
Eftersom varken Ånge-Hallsberg (delen norr om Kilafors) eller Ånge-Boden ingår i TEN-T är det svårt
att se att dessa åtgärder bidrar till måluppfyllelse. Det finns inte heller någonting beskrivet om hur
målen för sträckan Luleå-Söderhamn ska nås.
Det är inte heller angivet hur målen om bärighet eller hastighet ska uppnås. Ej heller hur kravet på
ERTMS ska uppnås i och med att Regeringen drog ner på takten i införandet av signalsystemet.
Det är uppenbart att det föreligger osäkerhet från Regeringen om vad som krävs för att nå målen för
TEN-T och att Trafikverket inte har klargjort detta. Det går att skymta någon form av inriktning från
Trafikverket som handlar om att lyfta vissa krav men inte andra. Det är också tydligt att Trafikverket
inte är medveten om vad som ingår i TEN-T när man hänvisar till åtgärder för långa tåg på Norra
stambanan (som inte ingår i TEN-T) men inte planerar för åtgärder längst Ostkustbanan (som ingår i
TEN-T). Det är också svårt att se att norra stambanan lever upp till kraven på STRAX 22,5 ton samt
hastighetsstandard 100 km/h. Det går inte att undgå misstanken att Trafikverket inte avser att verka
för att målen för TEN-T uppnås.
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Regeringen lyfter frågan om hur TEN-T målen ska uppnås i samband med fastställelsebeslutet för
Nationell plan 2018–2029 (Regeringen, 2018b): Regeringen har tidigare konstaterat att samtliga mål
i TEN-T-förordningen inte är tydligt definierade. I nationell trafikslagsövergripande plan för perioden
2018–2029 finns bl.a. åtgärder för längre, tyngre och större godståg (LTS), t.ex. ska det bli möjligt att
köra längre tåg på den för näringslivet viktiga ”triangeln” mellan Hallsberg, Malmö och Göteborg.
Hur Sverige ska förhålla sig till målen kommer regeringen att ytterligare förtydliga i nästa
infrastrukturproposition till riksdagen.
Regeringen har uppenbart uppfattat att det finns en diskrepans mellan Nationell plan och kravet på
att nå målen för TEN-T´s stomnät till 2030, men eftersom nästa infrastrukturproposition verkar dröja
då inriktningsplaneringen inte är igångsatt föreligger en uppenbar risk att vare sig riksdagen eller EU
kommissionen kommer att få ett fullgott underlag för att se hur Sverige avser att nå TEN-T målen
innan kommissionens ”kontrollstation” 2023 verkställs (se nedan)

Kontrollstation 2023
I förordningen om TEN-T ingår bestämmelser om att kommissionen ska genomför en
”kontrollstation” 2023 (EU, 2013a). I artikel 54 står följande: Kommissionen ska senast den 31
december 2023, efter lämpliga samråd med medlemsstaterna och i samarbete med de europeiska
samordnarna, genomföra en översyn av stomnätets genomförande och utvärdera
a) efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i denna förordning,
b) framstegen i genomförandet av denna förordning,
c) förändringar i passagerar- och godstrafikflödena,
d) utvecklingen av investeringar i nationell transportinfrastruktur,
e) behovet av ändringar av denna förordning.
I utvärderingen ska bland annat också inverkan av föränderliga trafikmönster och den relevanta
utvecklingen av planerna för investeringar i infrastruktur beaktas.
Kommissionen ska, utöver denna översyn, i samarbete med medlemsstaterna bedöma om nya
avsnitt, såsom vissa av de tidigare prioriterade gränsöverskridande projekt som anges i beslut nr
661/2010/EU, ska inkluderas i stomnätet. Kommissionen ska i förekommande fall lägga fram ett
lagstiftningsförslag.
2. Vid denna översyn ska kommissionen utvärdera huruvida stomnätet i enlighet med denna (EU
kommissionen, 2019b) ekonomiska och finanspolitiska läget i unionen och i enskilda
medlemsstater beaktas. Kommissionen ska också, i samråd med medlemsstaterna, utvärdera
huruvida stomnätet bör ändras med hänsyn till utvecklingen i transportflöden och planeringen av
nationella investeringar. Om det är nödvändigt, får kommissionen lägga fram förslag till ändring av
denna förordning.
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I ett sådant förslag får kommissionen också ange ett datum för slutförandet av det övergripande
nätet, i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 9.2.
EU kommissionen inledde 2019 en utvärdering av TEN-T regelverket (EU kommissionen, 2019b).
Arbetsschemat är:
April-Juli 2019: öppen konsultation
Andra halvan av 2019: stakeholderkonsultationer
Sent 2019–2020: stakeholder workshop
Mitten av 2020: resultat av översynen
En redogörelse för vad som pågår i översynen kan laddas ner från
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4706847_en
Ett område inom ramen för översynen som har varit omdebatterat är det initiativ från kommissionen
om att strömlinjeforma processen kring planering och tillstånd avseende åtgärder som syftar till att
nå målen för TEN-T. Sverige, i form av trafikutskottet och regeringen, har motsatt sig detta med
hänvisning till subsidiaritetsprincipen (Trafikutskottet, 2018). Det verkar dock ha kommit en
kompromissversion som både regeringen och riksdagens trafikutskott kan ställa sig bakom
(Trafikutskottet, 2019).
Det är rimligt att arbetet med kontrollstationen kommer att innefatta nya delar såsom tillgång till el
och alternativa drivmedel för vägtransporter, samt ett ökat fokus på intermodalitet. I vilket
utsträckning kommissionen kommer att ställa medlemsländerna mot väggen för att
medlemsländerna såsar med arbetet för att nå målen för TEN-T är dock inte klart. Den arbetsplan för
TEN-T som ScanMed har publicerat visar dock på uppenbara brister. För svenskt vidkommande lyfts
framförallt problemen med tåglängden (EU kommissionen, 2018c). Det ska dock noteras att
bristanalysen enbart avser ScanMed som den ser ut i dag, utan förlängningen längst norrlandskusten
(se nedan)
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Connecting European Facilities CEF
Huvuddelen av finansieringen av TEN-T är tänkt att ske genom nationella insatser, men EU har också
avsatt medel inom ramen för Connecting European Facilities, CEF, som används för medfinansiering
av de nationella satsningarna (EU, 2013b). EU har också tillsatt koordinatorer för att skynda på
utbyggnaden av de prioriterade korridorerna. För svenskt vidkommande är korridoren ScandinaviaMedeterranian (ScanMed) av störst intresse och EU koordinator för denna korridor är irländare Pat
Cox, före detta president för EU parlamentet (EU kommissionen, 2019a).

Vad ingår i CEF (Connecting European Facilities)?
För närvarande ingår enbart nordiska triangeln i CEF (EU, 2013b), med det pågår ett arbete att
revidera CEF (EU kommissionen, 2018a) där kommissionen har föreslagit en utökning av ScanMed till
bland annat Norrbotten (norska och finska gränsen) (EU kommissionen, 2018b).
Förslaget innebär konkret för Sveriges del att följande sträckor ingår:
Ryska gränsen – Hamina/Kotka – Helsinki – Turku/Naantali – Stockholm – Örebro – Malmö
Narvik/Oulu – Luleå – Umeå – Stockholm
Oslo – Göteborg – Malmö – Trelleborg
Sverige stödjer denna utökning av ScanMed vilket bland annat framgår i godstransportstrategin där
Regeringen skriver följande: Citat (Regeringen, 2018c):
Sverige ska fortsätta att vara ett av de mest framgångsrika länderna inom EU när det gäller att ta
tillvara fördelarna med det europeiska samarbetet inom TEN-T. Kopplingen till den svenska
infrastrukturplaneringen bör därför utvecklas. Sverige har föreslagit att den befintliga TEN-T:s
stomnätskorridoren Skandinavien–Medelhavet förlängs till Haparanda och Narvik samt att stråket
Örebro–Oslo inkluderas i korridoren. Detta innebär bland annat bättre möjligheter till att erhålla
medfinansiering genom Fonden för ett sammanlänkat Europa28 (FSE) som medfinansierar delar av
EU:s utpekade transportnätverk.
Med största sannolikhet kommer därför utökningen att genomföras. Det är dock värt att notera att
en utökning av ScanMed inte i sig leder till att infrastruktursatsningar längst korridoren kommer att
prioriteras från svensk sida. Det finns inte högre krav på CEF än de som gäller för stomnätet inom
TEN-T (EU, 2013b) (EU, 2013a). Detta sagt kommer kommissionens koordinator att verka för att
insatser längst hela korridorsträckningen kommer till stånd, vilket ökar det politiska trycket för
åtgärder.
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Sammanfattande punkter.
TEN-T nätet definierades 2013 i en förordning 1315/2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av
det transeuropeiska transportnätet och om upphävande av beslut nr 661/2010/EU.
Förordningen indelar nätet i ett stomnät och ett övergripande nät.
Stomnätet ska vara utbyggt till 2030. Det övergripande nätet ska vara utbyggt till 2050.
För järnvägsnätet i norra Sverige innebär det att godssträckan Riksgränsen/Haparanda-LuleåSöderhamn (längst kusten), samt Söderhamn-Bergslagsdiagonalen ingår i stomnätet. Sträckan
Riksgränsen/Haparanda-Luleå-Stockholm, längst kusten, ingår i stomnätet för persontrafik.
För godsjärnvägen innebär detta krav på 100 km/h, STRAX 22,5 ton samt 740 meters tåglängd. Till
detta ska läggas att sträckan ska ha ERTMS installerad samt leva upp till de tekniska kraven som
gäller.
EU kommissionen ska per den sista december 2023 göra en översyn över arbetet med TEN-T. Detta
inkluderar en analys av hur utvecklingen av infrastruktur sker.
Det finns i förordningen undantag från kravet på att vara klar till 2030 med stomnätet som i korthet
innebär att ingående projekt måste leva upp till de nationella lagkraven samt att medlemslandet
måste ha en ekonomisk situation som möjliggör en utbyggnad.
Oaktat vad Sverige kan tänkas hävda är det svårt att fastslå att Sverige inte har de erforderliga
ekonomiska musklerna för att färdigställa stomnätet till 2030. Än mindre då Sverige samtidigt
planerar att investera hundratals miljarder kronor i ett höghastighetsjärnvägssystem som inte ingår i
TEN-T.
Den svensk regeringen verkar inte planera för en revidering av nationell plan för Transportsystemet
under denna mandatperiod. Om en revidering inte sker, kommer Sverige att möta Kommissionen
med en nationell plan som inte ens har planer för en utbyggnad av Norrbotniabanans norra del samt
för många av etapperna på Ostkustbanan och Ådalsbanan.
EU avser att utöka CEF till att omfatta Riksgränsen/Haparanda-Luleå-Umeå-Stockholm/ÖrebroMalmö.
Detta innebär ökat politiskt tryck på åtgärder för att nå målen för TEN-T i norra Sverige.

15

Referenser
EG. (1957). Romfördraget. EG.
EU. (2013a). Unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU 1315/2013. Bryssel: EU.
EU. (2013b). Förordning 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 1316/2013. Bryssel: EU.
EU kommissionen. (2018a). Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No.
Bryssel: EU.
EU kommissionen. (2018b). Annex to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council establishing the Connecting Europe Facility and repealing Regulations (EU) No.
Bryssel: EU.
EU kommissionen. (April 2018c). Hämtat från Scandinavian Mediterranean Third working plan of the
European coordinator Pat Cox:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/work_plan_wpiii.pdf
EU kommissionen. (den 19 12 2019a). Scandinavian-Mediterranean corridor. Hämtat från
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/scandinavian-mediterranean_en
EU kommissionen. (den 19 12 2019b). TEN-T review. Hämtat från
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t/review_en
Regeringen. (2018a). Regeringens skrivelse 2017/18:189 Riksrevisionens rapport om väg- och
järnvägsinvesteringar i Sverige. Stockholm: Regeringen.
Regeringen. (2018b). Regeringens skrivelser 2017/18:278. Nationell planering för
transportinfrastrukturen 2018-2029. Stockholm: Regeringen.
Regeringen. (2018c). Effektiva, kapacitetsstarka och hållbara godstransporter - En nationell
godstransportstrategi. Stockholm: Regeringen.
Riksrevisionen. (2017). Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv? 2017:27.
Stockholm: Riksrevisionen.
Trafikutskottet. (2018). 2017/18 TU 21 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder
för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet. Stockholml:
Riksdagen.
Trafikutskottet. (2019). Protokoll Utskottsammanträde 2019/20:11. Stockholm: Riksdagen.

16
Trafikverket. (2015a). Underlagsrapport till Inriktingsunderlag 2018-2029. Omvärldsanalys och
internationellt. Borlänge: Trafikverket.
Trafikverket. (2015b). Inriktningsunderlag 2018-2029. Borlänge: Trafikverket.
Trafikverket. (2017). Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Borlänge:
Trafikverket.

