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1 Bakgrund 
Signalanläggningen på den svenska järnvägen är i stort behov av modernisering och renovering. På 

vissa sträckor är signalanläggningen äldre än femtio år. Riksdagen har beslutat att all re-investering på 

järnvägen ska följa EU:s krav, Teknisk Specifikation för Driftkompatibilitet (TSD). (Se Kommissionens 

beslut 2012/88/EU.) När den gamla signalanläggningen nu successivt ersätts sker detta därför med 

ERTMS, som är en europeisk standard.  

EU:s vision med ERTMS är att stärka järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag. Med 

en gemensam standard för den europiska järnvägen förenklas trafiken över gränserna. Ett gemensamt 

signalsystem är ett steg på vägen i denna vision. I juni 2009 undertecknades en avsiktsförklaring av 

samtliga berörda länders regeringar om att ERTMS ska vara fullt utbyggt längs Korridor B (Stockholm 

– Neapel) senast år 2020. EU:s plan är förnärvarande föremål för revidering. Korridor B utgör en del 

av ScanMed-korridoren för godstransporter, Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (som i 

sin tur är en del av Core Network).  

Trafikverket har regeringens uppdrag att införa ERTMS i Sverige. Under 2013 togs ett förslag fram för 

införande på korridor B. Av hänsyn till tågoperatörer och fordonsägare föreslogs ett års förskjutning i 

förhållande till EU:s plan, med en sista inkoppling 2021. Förutsättningarna för införandet förändrades 

dock helt, i och med den Nationella planen i april 2014. Även på andra områden har förutsättningar 

ändrats sedan Trafikverket lade fram sin plan om införande av ERTMS på Korridor B i januari 2013. 

Enligt uppdraget ska Trafikverket även lämna en redogörelse för vilka olika kostnader för 

ombordutrustningen som är förknippad med införandet av ERTMS och lämna förslag till eller 

medverka i undersökningar om hur dessa kostnader kan finansieras. Ett förslag överlämnades till 

regeringen i maj 2013. (Se ERTMS – Alternativ för finansiering av ombordutrustning.) Där ger 

Trafikverket regeringen rekommendationen att införa ett stöd till tågbranschen. Branschen delar 

myndighetens bedömning, vilket framkommit i samråd, remissvar och även i den offentliga debatten. 

Ett beslut i frågan är avgörande för att få en tydlighet om spelregler det fortsatta införandet. Utan 

besked tenderar branschen och enskilda företag att avvakta med fordonsinstallationer. 

I denna rapport redovisar Trafikverket sin nya införandeplan för ERTMS i Sverige och de 

utgångspunkter som ligger till grund för den. Planen avser perioden 2015-2025 och har tagits fram 

efter samråd med Branschföreningen Tågoperatörerna.  
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2 Utgångspunkter  
Införandet av ett nytt signalsystem i Sverige har i det skede det nu befinner sig ett antal politiska, 

tekniska och ekonomiska utgångspunkter. 

2.1 Finansieringsbeslut i Nationella planen 2014 

Regeringen avsatte 10,8 miljarder kronor för investering i ERTMS i den Nationella planen, april 2014. 

Två banor utpekas: Malmbanan och Korridor B. Linköping-Västervik, inklusive sträckningen Bjärka-

Säby-Rimforsa, måste byggas om för att arbetet ska kunna påbörjas på Korridor B, då den är utrustad 

med så kallat Radioblock. Det är således på dessa banor som Trafikverket har uppdraget att införa det 

nya signalsystemet i enlighet med den Nationella planen. 

2.2 Signalanläggning i behov av modernisering 

Signalanläggningen på den svenska järnvägen är sliten och behöver bytas ut. På vissa sträckor är 

anläggningen över 50 år. Tillgången på reservdelar börjar bli kritisk. Malmbanan är en av de banor 

som har en äldre anläggning i drift och som måste bytas ut i närtid. 

Vid införandet i Sverige prioriteras i tidsordning de anläggningar som är äldst och i störst behov av 

modernisering. Det är ett av skälen att Malmbanan kommer tidigt i planen. Samtidigt tas hänsyn till 

behov av reservdelar. Införandet på Korridor B frigör reservdelar som kan användas för underhåll på 

andra banor. På så sätt blir det möjligt att hålla äldre signalanläggningar i skick under en 

övergångsperiod, till dess att de skiftats till ERTMS. 2035 ska enligt Trafikverkets översiktsplanering 

hela Sveriges järnväg ha skiftat till det nya signalsystemet. 

2.3 Lag på driftkompatibilitet 

Sveriges riksdag tog 2004 beslut om en ny järnvägslag. Där sägs att all investering och re-investering i 

järnväg ska följa TSD:n. Det vill säga att den europeiska standarden för driftkompatibilitet ska följas. 

För signalsystem innebär detta att all investering och re-investering ska göras med ERTMS. 

Bakgrunden är EU-bestämmelser med en vision om en ökad konkurrenskraft för järnvägen i Europa 

utan hinder vid gränsövergångarna.  

2.4 Funktions- och kapacitetskrav  

För att klara en hög och växande efterfrågan på järnvägstransporter måste våra anläggningar kunna 

utnyttjas maximalt och ha en god kapacitet. Det gamla nationella signalsystemet, ATC, har hittills 

medgivit detta. Kapaciteten på banan ska efter införandet av ERTMS vara likvärdigt eller bättre än 

ATC för att stödja järnvägens behov. Som en del av detta mål driver Sverige tillsammans med flera 

andra länder bland annat kravet att standarden ska innehålla funktioner som stärker kapacitet. En ny 

kravspecifikation som kallas Baseline 3 version 3.5.0 (ver. 3.5.0, nedan) väntas tas till beslut inom 

ERA vid årsskiftet 2015-2016. Ver. 3.5.0 sätter förutsättningarna för de tekniska lösningarna och 

Trafikverket arbetar med att frågor om nödvändiga kapacitetskrav skall vara omhändertagna. Därför 

kommer Trafikverket att fortsätta utvecklingen av marksystem enligt ver. 3.5.o så snart EU genom 

ERA tagit beslutet om kravspecifikationen.  

Det finns fler skäl varför Sverige måste välja ver. 3.5.0, förutom kapacitet. EU stänger möjligheten för 

enskilda medlemsländer att gå vidare med äldre kravspecifikationer för ombordsystem, genom att 

sätta någon version av Baseline 3 som krav för bidrag. Vidare väljer Danmark och Norge ver. 3.5.0, i 

Danmarks fall via ver. 3.4.0 (som ett mellansteg till ver. 3.5.0). Svenska fordon som trafikerar våra 

grannländer kommer därför att behöva ver.3.4.0 eller ver. 3.5.0 redan 2019 för Danmark och 2021 för 
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Norge, enligt grannländernas planering. Denna version har också förbättrad administration av 

kryptering (KMC online). Slutligen innebär en framtida uppgradering från ver. 2.3.0d kostnader som 

kan undvikas genom att man istället går direkt på ver. 3.5.0. 

Detta innebär också att driftsättningar av mjukvaran för det nya signalsystemet, för merparten av det 

svenska införandet, inte kan göras innan utvecklingen av ERTMS marksystem ver. 3.5.0 är klar. 

Däremot kan ställverk och annan hårdvara som är en förutsättning för det nya signalsystemet bytas ut 

tidigare. Akuta brister i äldre, befintliga signalanläggningar kan därmed ändå tas om hand under 

utvecklingstiden. (Se även Swedish ERTMS implementation plan, sid 11.) 

2.5 Driftsättning av ERTMS-bana förutsätter fordon med ERTMS 

ombordutrustning.  

När del av bana driftsätts med ERTMS-markutrustning måste fordonen som trafikerar hela banan 

vara utrustade med ERTMS-ombordutrustning inklusive en översättningsmodul (STM). Med hjälp av 

översättningsmodulen kan fordonet köra även på delar av banan och övriga järnvägsnätet som 

fortfarande har kvar det äldre signalsystemet (ATC). Trafikverket säkerställer tillgång till svensk STM 

på marknaden som uppfyller gällande EU-standard.  

Fordonsägarna upphandlar ERTMS-ombordutrustning på marknaden. Trafikverkets nuvarande 

bedömning är att det kommer att finnas åtminstone tre leverantörer av ombordutrustning. 

Fordonsägare ansvarar för upphandling, installation, testning med mera av ombordutrustning.  

2.6 Stabila och väl fungerande system  

Ingen driftsättning kan ske med mindre än att systemen visat sig motsvara ställda kvalitetskrav. Steget 

från ver. 2.3.0d till ver. 3.5.0 ger ytterligare tid till systemutveckling. Tid som krävs för att 

implementera nya funktioner och ge utrymme för testning, erfarenhetsdrift med intensiv uppföljning 

och godkännandeprocess. Trafikverket drar nytta av erfarenheter från arbetet med ver.2.3.0.d på 

pilotbanorna vad gäller tillförlitlighet, kapacitet och riskhantering. Samtidigt ges tid för att rätta till 

brister i mjukvaran som vidhäftar dagens version. Sammantaget gör Trafikverket bedömningen att 

förutsättningarna är goda för att kommande beställda systemleveranser ska motsvara kvalitetskraven.  

Ett stort arbete med att utveckla testlabb för ERTMS-systemen pågår sedan en längre tid inom 

Trafikverket. Målet är att fånga upp fel i labb innan systemen kommer ut i erfarenhetsdrift. Det är 

Trafikverkets ambition att leverantörernas testförmåga ska bli tillräckligt bra för att tester på banan 

ska vara av minimal omfattning och inte vara trafikpåverkande   

Trafikverket har i samband med samrådsprocessen lyft fram frågan om kvalitetssäkring och driver nu 

ett arbete för att säkra kvaliteten. Arbetet omfattar: 

 Nytt arbetssätt med leverantörerna 

 Bättre kapacitet i labb 

 Ökade möjligheter för funktionstester på bana 

 Utvecklad förmåga till snabba tester på pilotbanor 
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Trafikverket vill skapa en större tydlighet kring gränssnittet mellan mark- och ombordutrustning, 

Under hösten 2015 går vi därför vidare med en serie möten med leverantörer av ombordutrustning för 

att lyfta områden där otydligheter finns. På så sätt kan fel undvikas i ett tidigt skede.  

Genom ökade möjligheter till funktionstester på bana ges fordonsägare och tågoperatörer utrymme för 

att testa sin ombordutrustning. Detta är i sin tur en förutsättning för att de i tid ska kunna utrusta sina 

fordon till driftsättningen av ERTMS.  

2.7 Core Network  

En EU-förordning har definierat direkta funktionskrav på den europeiska järnvägens stomnät, även 

kallat Core Network. Förordningen säger att hela Core Network ska vara driftkompatibelt med ERTMS 

senast 2030. För Sveriges del innebär det omkring två tredjedelar av signalsystemet. Korridor B är en 

del av ScanMed, som är en del av Core Network.  

Sverige kommer att fokusera sitt införande av ERTMS till Core Network. Som första del utanför vad 

som är definierat i Nationella Planen 2014-2025 planerar Trafikverket att införa ERTMS på sträckan 

mellan Trelleborg och Kornsjö. Eftersom Trelleborg – Kornsjö ännu inte är beställd i den Nationella 

Planen är Trafikverkets planering i ett tidigt skede.  
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3 Arbetssätt  
Införandet av det nya signalsystemet är beroende av en rad aktiviteter för att bli framgångsrikt. 

Teknikutveckling, tillståndsprocesser, upphandling och implementation av system och ytteranläggning 

är några kritiska områden som måste planeras var för sig och samordnas i en sammanhållen tidplan.  

Det är många intressenter som berörs av och samtidigt påverkar införandeprocessen. Trafikverket ska 

enligt sitt regeringsuppdrag därför planera införandet av det nya signalsystemet i nära samarbete med 

branschen. I arbetet med att ta fram en ny plan har Trafikverket haft stor nytta av samråd med 

branschen. 

Nya politiska beslut eller andra förändringar kan ge nya förutsättningar som måste hanteras i 

planeringsarbetet. Grunder för införande av det nya signalsystemet som lagts på plats i Trafikverkets 

tidigare planering ligger i övrigt fast, om inte förhållanden framkommit som påkallar revidering.  

3.1 Analys av beroenden 

Under 2012 fördjupades analysen av parallella processer och beroenden angående Korridor B 

tillsammans med tågoperatörer, leverantörer och branschorganisationer. Kunskapen låg sedan till 

grund för det förslag som Trafikverket lade fram 2013.  

Regeringen sköt därefter upp införandet på Korridor B i den nationella planen som lades fram april 

2014. I övrigt gjorde regeringen inga justeringar av tider. Detta innebar att Malmbanan, istället för 

Korridor B, blev nästa bana för driftsättning av ERTMS i Sverige. Efter en konsekvensbeskrivning i 

samråd med representanter för Branschföreningen Tågoperatörerna togs en preliminär plan fram 

under senare delen av 2014 för införande på Malmbanan.  

Denna förberedande planering har Trafikverket tagit med sig i det fortsatta arbetet.  

3.2 Fortsatt samrådsprocess 

Samarbetet med branschen har genomförts i form av fördjupade samråd med Branschföreningen 

Tågoperatörerna, en frågestund där planen presenterats och frågor kunde ställas till Trafikverket samt 

genom remiss till en bredare grupp av berörda intressenter. 

Införandet av ett nytt signalsystem har en stor påverkan på tågoperatörer och fordonsägares 

verksamhet. De som avser att köra på ERTMS-banor måste installera ERTMS-ombordutrustning i sina 

fordon. Deras planering och genomförande av finansiering, upphandling, installation och testning är 

en förutsättning för trafiken på de banor som driftsätts. Därför måste införandeplaneringen göras i 

samråd med dem. 

Tre samrådsmöten har hittills genomförts i samband med framtagning av ny införandeplan.   

Trafikverkets förslag på ny plan skickades till representanter från tågoperatörer och andra berörda 

intressenter den 27 augusti. Remisstiden för planen var 150827-150914. En frågestund hölls den 1 

september där Tågoperatörer och fordonsägare gavs tillfälle att ställa frågor muntligt till Trafikverket. 

Efter remisstidens slut kom inkomna synpunkter att beaktas och sammanställas. Remissinstanserna 

inkom i huvudsak med synpunkter kring; behov av statlig finansiering av ombordutrustning, vilka 

avgränsningar kring systemansvar som ska gälla, önskemål att TRV ska fortsätta med och reinvestera i 

ATC, samt att en större detaljeringsgrad kring införandet önskades i rapporten. Ett fåtal synpunkter 
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kring tidpunkter för införandet av ERTMS på pilotbanorna inkom, där några remissinstanser ansåg att 

ett införande 2019-2020 var för tidigt.  

Den nya införandeplanen färdigställs och synkroniseras sedan inom Trafikverket, innan den beslutas 

av generaldirektören i slutet av 2015. Efter beslut upphävs den tidigare planen (Swedish ERTMS 

implementation plan).  

Trafikverkets löpande samrådsmöten med branschföreningen BTO fortsätter efter Generaldirektörens 

beslut. Där kommer en fortsatt dialog hållas kring detaljer i införandet, såsom införande på Core 

Network, vilka delsträckor som tas bruk i vilken ordning eller hur ERTMS-projektets arbete med 

kvalitetssäkring och riskhantering fortskrider. Syftet är att skapa transparens och ge tillfälle till 

kunskapsutbyte. Trafikverkets övriga informationskanaler, främst webbsida och nyhetsbrev, stödjer 

det syftet.  
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4 Förslag  

4.1 Planeringsperioden inom Nationella Planen 2014-2025  

Förslaget till införandeplan för ERTMS har således vägt in en rad utgångspunkter och påverkande 

faktorer. Vad som händer inom EU är i detta sammanhang avgörande. 

Inom EU ligger fokus vid att bygga ut korridorer genom hela EU-zonen, så kallade Core Networks 

Corridors. Korridor B som går från Stockholm via Malmö vidare söderut genom Europa ner till Neapel 

är exempelvis en del av dessa. ScanMed är en ytterligare sådan. Således ska det svenska införandet 

samordnas i tid med EU:s övergripande plan. Denna är för närvarande föremål för översyn och 

revidering.  

EU har samtidigt pekat ut en ny version av ERTMS, ver. 3.5.0, för det kommande införandet inom EU. 

System med ver. 3.5.0 finns tidigast ute på marknaden 2018. Detta är också något som EU:s 

reviderade plan har att ta hänsyn till. 

Justeringar av tider i Sveriges plan i förhållande till EU:s plan kan bli aktuella. Det är dock 

Trafikverkets bedömning att den plan som här presenteras bör kunna rymmas inom ramarna för EU:s 

reviderade plan. 

Trafikverket föreslår att: 

 (Linköping)-(Västervik) inkl Bjärka-Säby-Rimforsa driftsätts med ERTMS ver. 2.3.0d

 2018 

 ver. 3.5.0 utvecklas och används för den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige  

 Haparandabanan, Ådals- och Botniabanan uppgraderas till ver. 3.5.0  2019-2020 

 (Linköping)-(Västervik) inkl Bjärka-Säby-Rimforsa uppgraderas till ver. 3.5.0  2022 

 Malmbanan driftsätts med ERTMS     2021 

 Korridor B driftsätts med ERTMS     2023  

Tiderna avser första driftsättning. Det vill säga den tidpunkt då alla fordon som trafikerar banan måste 

ha ERTMS ombordutrustning installerat för att kunna köra. Sverige har, liksom många andra EU-

länder, valt fordonsstrategin vid övergången till nytt signalsystem. Den innebär att det gamla 

signalsystemet (ATC) tas ur bruk när bansträckan skiftar till ERTMS. Ingen dubbelutrustning av 

infrastrukturen förekommer. Fordonen har istället både ERTMS ombordutrustning och en 

översättningsmodul (STM) som översätter data från det gamla signalsystemet till ERTMS ombord. På 

så sätt kan fordonet köra både på de bansträckor som redan har skiftat till ERTMS och de som ännu 

har kvar det gamla signalsystemet.  

ver. 2.3.0d bedöms kunna uppfylla kapacitetskraven för sträckan mellan Linköping-Västervik, 

inklusive Bjärka-Säby-Rimforsa. Då banan är i akut behov av underhåll och modernisering av bland 

annat signalanläggning driftsätts därför denna version redan 2018. Upphandling av system görs under 

början av 2016. Uppgraderas sedan till ver. 3.5.0 under 2022. 



11 
 

För Korridor B och andra banor med tätare trafik är ver. 3.5.0 av stor betydelse för att uppfylla 

kapacitetskraven. Därför använder vi den för den fortsatta utrullningen av ERTMS i Sverige. Det finns 

fler skäl till att gå vidare med denna version i Sverige, se avsnitt 2.4 ovan. Utvecklingen av ERTMS 

marksystem i Sverige går därför vidare med ver. 3.5.0 så snart kravspecifikationen för denna är 

beslutad av EU genom ERA.  

Uppgraderingen av Haparandabanan, Ådals- och Botniabanan från ver. 2.3.0d till ver. 3.5.0 under 

perioden 2019-2020 ger tillräcklig tid för konvertering av ombordutrustning för de fordon som 

trafikerar banorna. Planen ger också tid för erfarenhetsdrift på dessa banor. 

Med godkända och stabila system kan ERTMS driftsättas på Malmbanan 2021. Därefter kan även 

Korridor B ta steget över till ERTMS med start för första deletapper 2023.  

4.2 Planeringsperioden efter Nationella Planen 2014-2025  

Sverige kommer fokusera sitt införande till EU:s direktiv för ERTMS införande på Core Network, som 

ska vara slutfört 2030.  

Trafikverket föreslår att:  

 Trelleborg – Kornsjö driftsätts med ERTMS    2026 

Trelleborg – Kornsjö är en del av EU:s Core Network. Eftersom sträckan ännu inte är beställd i den 

Nationella Planen är planeringen på Trafikverket i ett tidigt skede. Arbetet med sträckningen påbörjas 

under planeringsperioden 2014-2025, men första driftsättning planeras till 2026.  
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Illustration. Karta över införandet av ERTMS i Sverige.

.  

 

 
  

2010 – 2014  

2015 – 2025 

2026 – 2035  
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Illustration. Karta över Core Network i Sverige  
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