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Remissyttrande Förslag till införandeplan för ERTMS 2015-2025 

 
Svensk Kollektivtrafik är bransch- och serviceorganisation för alla 
länstrafikbolag och regionala kollektivtrafikmyndigheter vilka också är 

organisationens medlemmar. Årligen görs mer än 1,4 miljarder resor i våra 
medlemmars trafik vilket motsvarar 96 % av landets busstrafik och 62% av 

landets persontågstrafik. 

 
Järnvägstrafiken är avreglerad men samtidigt europeiserad. För att tåg ska 
kunna trafikera genom hela Europa och det ska fungera behövs 
gemensamma regler och system. ERTMS är ett delmoment bland många 

andra för att uppnå detta. Dock är det en väldigt liten del av tågtrafiken i 
Sverige idag som är europeisk, inget talar för att ett land i Europas nordliga 

utposter skulle heller i framtiden mer än marginellt få utökad internationell 
tågtrafik. Tidigare lösningar har inneburit att de få tåg som haft behovet av 
detta anpassats för de land de ska trafikera. ERTMS innebär istället att alla 

tåg tvingas anpassa och byta system för att möjligheten ska finnas för 
dessa få tåg som har behovet. 

 
Genom avregleringen blev splittrad på många olika aktörer, men det är 
fortfarande ett och samma system i grunden, ett gemensamt signalsystem 

och en gemensam räls som alla behöver förhålla sig till. Nuvarande 
infrastruktur är i behov av upprustning och mer kapacitet behövs för att 

efterfrågan på trafik ska kunna täckas.  
 
Svensk Kollektivtrafik är positiv till den grundläggande tanken med ERTMS, 

ett enhetligt och gemensamt signalsystem i Europa för att sänka 
kostnaderna och att det ska bli lättare att köra tåg över gränserna mellan 

EU:s medlemsländer. Men tyvärr har resultatet blivit ökade kostnader, stora 
trafikproblem och nya gränser. Gränser som beror på att olika versioner av 
ERTMS, banor med och utan det nya signalsystemet och att olika 

leverantörers system inte är kompatibla och därför inte fungerar 
tillsammans. ERTMS ger heller ingen nytta till resenärerna, de som 

upphandlar tågtrafik, bl.a. de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, 
tågföretagen eller fordonsägarna. Utan det är ett systemskifte där en 

teknisk lösning byts mot en annan. 
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Det är bra att det finns en plan, men… 
TRV har inte förankrat förslaget med den samhällsorganiserade trafiken. 

Den samhällsorganiserade trafiken står för majoriteten av 
persontågstrafiken i Sverige. Att erbjuda en handling precis innan beslut på 

några få sidor att samråda kring under någon veckas tid är inte att betrakta 
som en förankring. Det är inte enbart en fråga som beror på att 

ombordutrustningen finanserias av fordonsägare/järnvägsföretag som detta 
ligger i vårt intresse. Att byta signalsystem kommer att kosta staten 31 Mdr 
enligt Trafikverkets förslag till nationell plan. Dessa pengar skulle kunna 

användas betydligt effektivare. Det är lika mycket som det kostar att bygga 
310 km ny järnväg. Det skulle vara betydligt mer effektivt att använda 

dessa pengar till bättre underhåll på befintliga banor eller investering av 
kapacitetsförbättringar i fysiska flaskhalsar och andra investeringar som 
ökar kapaciteten och punktligheten i järnvägsnätet. 

Det saknas en redovisad systemanalys. Vilka effekter får Trafikverkets plan 
för effektiviteten på järnvägsnätet? Om ERTMS är den saliggörare för 

effektiviteten som den ibland beskrivs vara måste det kunna gå att räkna 
hem nyttan. Vilka effekter får utbyggnaden av ERTMS för järnvägsföretagen 
och transportköparna? Får vi plats med fler tåg på spåren? Hur mycket 

mer? Innebär detta ett minskat behov av fysiska kapacitetsförbättringar? 
Vilka besparingar innebär det? Planen väcker fler frågor än den ger svar.  

Trafikverket menar själva att samhällsnytta på nätet uppstår först när hela 
banan försetts med ERTMS.2 Om kapaciteten ökar är det inte de befintliga 
järnvägsföretagen som får den nyttan. Utan det är de företag som får 

möjlighet att bedriva trafik på den utökade kapaciteten. Eftersom 
Trafikverket säljer kapaciteten och därmed får mer kapacitet att sälja borde 

det vara säljaren och inte befintliga kunder som står för kostnaderna för 
denna investering. 
 

Riskanalys saknas helt i det underlag som sänts ut. Det är alltså svårt att 
göra en bedömning kring om planerna verkligen kommer att gå i lås. Det 

saknas både redovisning av alternativa förslag som övervägts och en plan B 
om föreslagen ordning pga olika faktorer inte är möjligt att genomföra.  
Ett exempel på beroenden i planen som är osäkrare än vad förslaget vill ge 

sken utav är att EU ännu inte har fattat beslut om version Baseline 3.5.0 
(enligt förslaget tidigast ute på marknaden 2018), samt det tex behov av 

att ta höjd för förändringar för bromskurvor som Sverige behöver ”lobba” 
för ska ingå i versionen . Eftersom detta båda är gemensamma EU-frågor 
måste en sannolikhetsbedömning göras hur stor påverkan svenska 

önskemål kring att upp nå vissa mål kan påverka den gemensamma EU-
agendan. Dessutom nämns ScanMed-korridoren i förbigående men som inte 

övrigt redovisas i planen. ScanMed skulle alltså kunna innebära ytterligare 
utbyggnad av ERTMS under tidsperioden som varken nämns med stråk eller 

omfattning. De processer som finns kring revisioner av EUs godskorridorer 
och dess påverkan på svenska vidkommande borde alltså bättre kopplas till 

                                       
2 Trafikverket, Samhällsekonomiska effekter av ERTMS, 2013-05-08 
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planen. Detta är exempel på hur svårt det är att ta ställning till planens 
essens, jämfört med hur framtiden verkligen kommer att utvecklas sig. 

 
De banor som ligger i planen för ERTMS införande får inte bli försöksbanor 

av samma rang som Botniabanan blev. Hittills har ERTMS associerats med 
höga kostnader, krångliga godkännandeprocesser, signalfel och tåg som 

står still. Vad har Trafikverket gjort för att säkra upp att den planerade 
införandeprocessen inte blir likadan denna gång? Det är ett skarpt krav att 
utrullningen av nytt signalsystem ska ske så att felfrekvensen är den 

samma eller längre än dagens ATC–system. Om detta inte kan garanteras 
får driftsättning inte göras innan detta kan garanteras. 

 
De av våra medlemmar som trafikerar även i Norge och Danmark har behov 
av att en konstruktiv dialog förs kring hur en kostnadseffektiv lösning för 

dessa fordon och system kan ske. Vi föreslår att TRV skapar en arbetsgrupp 
för detta där järnvägsföretag med nationsöverskridande trafik inbjuds att 

delta. 
 
Avslutningsvis saknas det en strategi i planen (en utblick) om hur 

Trafikverket avser fortsätta ERTMS utbyggnaden efter 2025. Detta är 
självklart en nödvändig del för att skapa en förståelse för hur snabbt de 

fordon som inte berörs fram till 2025 kommer att beröras samt när 
eventuella systemeffekter kan räknas hem. 
 

Konsekvenser 
Vi har inte på denna korta tid haft möjlighet att samråda med alla våra 

medlemmar om konsekvenserna.  Vi kan dock konstatera att det saknas 
beskrivning av ekonomiska konsekvenser för järnvägsföretag och 
fordonsägare, varken när det gäller kostnaderna för ombordutrustningen 

eller följdkostnader bristerna i ERTMS tillförlitlighet. Med dagens 
finansieringsmodell tar trafikföretag och fordonsägare kostnaden i början av 

2020-talet (som de för över på de regionala kollektivtrafikmyndigheterna 
som har upphandlat trafiken) . medan eventuell nytta kan om rätt 
förutsättningar uppfylls uppstå först i slutet av 2030-talet. Det innebär att 

fordon där ERTMS installeras på kommer att skrotas innan nyttan kan 
räknas hem. Den framtida nyttan kan bestå av att kapaciteten på banorna 

kan ökas med version 3 (med s.k. moving block) av ERTMS, tyvärr finns 
version 3 ännu bara på idéstadiet. Till detta kommer, som redan påpekats, 
att det inte är de befintliga järnvägsföretag som får nyttan av den ökade 

kapaciteten. Utan det är de företag som får möjlighet att bedriva trafik på 
den utökade trafiken. Det säger sig självt att det inte är någon nytta.  

 
Enligt besked på hearing den 1 september kommer ATC-system inte att 

finnas parallellt med ERTMS på bansträckor där ERTMS införts 2025. I ett 
förtydligande förstår vi att även tåg med tågväg på ATC-bana som bara 
korsar en bana med ERTMS kommer att behöva ERTMS och STM installerat. 

Detta innebär att de få banor som föreslås till 2025 i själva verket påverkar 
i stort sätt alla svenska tåg. 
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Av våra medlemmars 603 tågfordon berörs någon mer än 500 på grund av 

detta. Trots att det enbart är en smärre del av sina fordonskilometer som 
dessa fordon kommer att gå på ERTMS-banor. Detta är därför ett oerhört 

kapitalslöseri att tvingas investera i ERTMS-utrustning på tåg som till och 
med kommer att vara utskrotade den dag det blir ERTMS på de banor de 

faktiskt trafikerar. 
 
Den STM som Trafikverket ska tillhandahålla har blivit försenad med flera 

år. STM:en är en väldigt central del i fordonsägarnas upphandlingar av 
ERTMS-system. Det finns dock en risk att fordonsägarnas 

projektgenomförande blir försenat om STM:en ej blir färdigställd enligt plan. 
Fordonsägarna har således ett väldigt starkt beroende mot Trafikverket, 
detta beroende är utom kontroll för fordonsägarna. På vilket sätt kommer 

Trafikverket säkerställa att STM:erna verkligen finns att avropa vid utsatt 
tid?  

 
Genom att bara installera ERTMS på nya banor och i nya fordon och i övrigt 
erbjuda en nationell STM till utländska företag som vill köra i Sverige, som 

Tyskland redan gjort, kan Sverige dessutom skjuta det fortsatta införandet 
av ERTMS på framtiden tills ERTMS är färdigutvecklat. Då slipper vi 

kostnader för att delta i utvecklingsarbetet, undviker att betala för 
uppdateringar och behöver inte installera ERTMS i gamla tåg som bara har 
några år kvar av sin tekniska livslängd.   

 
Tågföretagens och fordonsägarnas kostnader för att installera ERTMS-

utrustning i järnvägsfordonen beräknas till totalt 3-5 miljarder kr. Detta är 
kostnader som förs vidare till de som upphandlar tågtrafik, bl.a. de 
regionala kollektivtrafikmyndigheterna, och ytterst till tågtrafikens kunder, 

genom högre biljettpriser och godstransportpriser. Detta kommer enligt en 
tidigare rapport från Trafikverket kommer detta leda till såväl minskade 

godstransporterna som minskade passagerartransporter.3, vilket strider mot 
såväl klimatmålen som de transportpolitiska målen. 
 

Trafikverket har i en tidigare beräkning tillskrivit installationskostnaden om 
ca 1 miljard kronor för den samhällsorganiserade trafiken. Det handlar 

alltså om att mer än 5/6 av denna kostnad ska tas före 2025 av 
trafikföretag och fordonsägare utan att de får någon som helst nytta som 
kan väga upp kostnaden.4 

 
Under flera år har frågan kring finansering varit uppe, utan något 

avgörande. Det rimliga är som vi kan se att ett bidragssystem införs som 
täcker kostnader som järnvägsföretag och fordonsägare tvingas att ta för 

installation av ERTMS och kommande uppgraderingar till 100 %. Detta bör 

                                       
3 Trafikverket (2012) ERTMS i Sverige – nuläge och viktiga vägval, 2012-03-15 
4 Trafikverket, ERTMS – finansiering av ombordutrustning (PPT-presentation), 

2013-03-12 
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finanserias med bidrag från infrastrukturförvaltaren utifrån 
investeringsbudget eller särskilt anslag från regeringen.  De EU-bidrag som 

finns har inte visats sig vara en fruktsam väg att gå utan är mer att likna 
vid ett lotteri med få men höga vinster. 

 
Ett alternativt sätt att genomföra det hela på är att förskjuta hela tidsplanen 

och fatta beslut vid ett senare tillfälle när en stabil baseline 3.5.0 provats ut 
och vid detta tillfälle genomföra ERTMS utifrån en mer forcerad tidsplan. 
Tiden mellan investering och eventuell upplevd nytta så skulle då vara 

mindre och därmed kanske också bidragsbehovet. 
 

En viktig parameter för att ta ställning till hur många fordon som måste 
utrustas kräver en mer detaljerad redovisning kring hur driftsättning av 
ERTMS i ”korridor B” kommer att genomföras. Det som saknas är alltså en 

etappvis redovisning vilka sträckor som kommer att driftsättas och i vilken 
ordning. Detta är av vikt för att trafikföretagen ska kunna ges den tid som 

behövs för att planera för installation och fordonsförsörjning inom 
respektive trafikkoncept. Som exempel kan nämnas SLs trafikområde, som 
sträcker sig ner till Gnesta. Vilka etapper kommer sträckan upp till 

Stockholm att delas upp på och när kommer de genomföras?  Sådan 
övergripande information om de exakta geografiska avgränsningarna 

saknas! Vad menas tex med Stockholm? Avses ett snitt mitt vid Stockholm 
C eller är det den tidigare definitionen Älvsjö godsbangård som fortfarande 
gäller? Denna detaljeringsnivå krävs både för att kunna göra en rättvisande 

konsekvensanalys för respektive trafikföretag och för att kunna förstå hur 
planen verkligen får effekt på tågtrafiken på en övergripande nivå.  

Hur avser Trafikverket att involvera respektive järnvägsföretag, 
fordonsägare och branschorganisationer i arbetet framåt? Med detta avser 
vi både övergripande planering på nationell nivå och på objektsnivå. 

 
I planen föreslås att det radioblocksystem som finns på Tjustbanan ska 

ersättas med ERTMS. Systemet finns i dag på sträckorna Linköping - Bjärka 
Säby – Västervik (Tjustbanan) och på Stångådalsbanan sträckan Linköping 
– Bjärka Säby – Rimforsa. I Trafikverkets remiss berörs bara Tjustbanan 

vilket är felaktigt. Sträckan på Stångådalsbanan mellan Bjärka Säby och 
Rimforsa är utrustad med radioblock och måste därför också byggas om till 

ERTMS. Det syns inte i remissen att så är fallet. Konsekvensen av detta blir 
som vi kan se att även tågen på Stångådalsbanan tvingas installera ERTMS. 
De mjukvaruuppdateringar som sker mellan versionerna kommer inte vara 

kostnadsfria för järnvägsföretagen och fordonsägarna, det kommer 
dessutom att kräva nya fordonsgodkännande med risk för 

produktionsbortfall under den byråkratiska processen och tillkommande 
kostnader för både fordonsgodkännandet och ersättningstrafik. 

Godkännandeprocessen anses av många vara både krånglig och otydlig. 
Som vi ser kommer alltså en majoritet av fordonen att behöva gå igenom 
processen under några få år. Har Trafikverket någon plan för hur detta ska 

kunna effektiviseras och förenklas, för att på så vis minska kostnaderna och 
bördan för järnvägsföretagen? 
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Enligt de besked vi får kommer mjukvaruuppdateringar att även kräva 
hårdvaruuppdateringar ombord, även det är förenat med kostnader.  

 
Formalia 

Remisstiden för en plan som påverkar hela den svenska tågtrafiken under 
en så lång period framåt måste ha en betydligt längre svarandetid.  

 
Sammanfattning 
Svensk Kollektivtrafik menar att: 

 Samrådsförfarande är allt för summariskt och ges för kort 
kalendertid. 

 Genomförandeplanen är allt för summarisk och saknar viktiga 
moment så som alternativa överväganden, samhällsekonomiska 
analyser för föreslagna objekt samt en företagsekonomisk 

konsekvensanalys för fordonsutrustning inklusive 
programvaruuppgraderingar.  

 De kostnader som järnvägsföretag och fordonsägare tvingas att ta för 
installation av ERTMS och kommande uppgraderingar till 100 % 
finanseras med bidrag från infrastrukturförvaltaren. 

 Om kostnadsansvaret för ombordinstallation av ERTMS inte kan 
övertas av infrastrukturförvaltaren kräver vi att ERTMS senareläggs, 

för att istället driftsättas under ett fåtal år innan 2035 så att nytta 
och kostnad för järnvägsföretag/fordonsägare ligger närmare 
varandra i tid.  

 

 

 

 

 

SVENSK KOLLEKTIVTRAFIK 

 
Stefan Sedin 

VD 


