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Introduktion 

Bakgrund 

Nätverket för ett gemensamt transeuropeiskt transportnät upprättades i början av 1990-talet. 
Medlemsstaterna i Europeiska gemenskapen1 bestämde sig för att upprätta en gemensam politik 
för transport och infrastruktur. Syftet vara att ge stöd åt den inre marknaden genom effektiva 
nätverk inom transport, energi och telekommunikation. Första regleringarna kring ett sådant 
transportnätverk upprättades 1996 och har sedan dess uppdaterats kontinuerligt.  
 
Kommissionens vitbok, ett policydokument med konkreta handlingsplaner, för ett gemensamt 
transportområde presenterades i början av 2011.2 Vitboken framlade vikten av ett gemensamt 
transportområde för etableringen av den inre marknaden och lade grund för EU-kommissionens 
förslag om en ny förordning gällande infrastrukturnät. I oktober 2011 presenterade EU-
kommissionen ett förslag om att inrätta det transeuropeiska transportnätverket (vidare TEN-T). 
Inom ramen för EU:s långtidsbudget för 2014-2020 inrättades det transeuropeiska 
transportnätverket (TEN-T) med syfte att upprätta ett starkt transportnätverk med rättslig grund 
och med ett tydligt nätverkstänk. Den nuvarande förordningen för TEN-T trädde i kraft i 
december 2013 och en översyn av regleringen ska ske senast år 2023.3 Vid en framtida översikt 
av TEN-T ska EU-kommissionen beakta nationella genomförandeplaner och potentiella 
framtida utvidgningar av nätverket. 
 
EU:s nya transport- och infrastrukturpolitik syftar till att koppla samman östra, västra, norra och 
södra delarna av Europa genom ett gemensamt transportnätverk. Ett gemensamt 
transportområde skulle förbättra rörligheten för människor och varor i Europa.  Politiken har 
även som målsättning att minska avståndet mellan medlemsstaternas transportnätverk och ta bort 
flaskhalsar som motverkar ett smidigt transportflöde. En sådan harmonisering ska göras genom 
att ta bort tekniska, administrativa och juridiska hinder som föreligger för ett enhetligt 
infrastrukturnätverk.       
 

Rapportens syfte 

Följande rapport syftar till att tydliggöra och ge en överblick av omfattningen av det 
transeuropeiska transportnätverket och tillhörande finansieringsmöjligheter. Viktigt att notera är 
att vissa specifika infrastrukturkomponenter kan vila på mer detaljerade krav i andra EU-rättsliga 
akter, t.ex. förordningar eller direktiv. 
 
Rapporten avser klargöra vilka formella krav och kriterier som Central Sweden och dess 
medlemmar måste förhålla sig till vid påverkansarbetet inom transportområdet. För det första 
uppställer rapporten en överblick av de formella kraven som ligger till grund för det övergripande 
nätet och stomnätet inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket. Vidare behandlar 
rapporten de uppställda kraven för stomnätskorridorerna. Rapporten ämnar även att redogöra 
för finansieringsmöjligheter inom ramen för fonden Connecting Europe Facility (CEF)4 för de 
olika nivåerna av transportnätet. Avslutningsvis behandlas EU-kommissionens möjligheter att 
själva ändra i akterna och uppställda tidsaspekter för översyn av regleringarna.  

 
1 Föregångaren till Europeiska unionen. 
2 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt 
transportsystem. Klicka här för att öppna vitboken. 
3 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 

mailto:info@centralsweden.be
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:02013R1315-20140529
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R1316&from=EN
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Rättslig grund för inrättande av ett transportnätverk 

Enligt artikel 26 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (vidare FEUF) ska Europeiska unionen 
besluta om åtgärder som syftar till att upprätta den 
inre marknaden i enlighet med fördragen. En sådan 
inre marknad ska omfatta ett område utan inre 
gränser som ger möjligheter till fri rörlighet för varor 
och tjänster. Vidare ska EU sträva mot att främja en 
harmonisk utveckling inom hela unionen och bl.a. stärka sin ekonomiska, sociala och territoriella 
sammanhållning, se artikel 174 FEUF. Enligt artikel 170 FEUF ska EU bidra till att upprätta och 
utveckla transeuropeiska nät för infrastrukturerna inom transport, telekommunikations- och 
energisektorerna. Ett sådant infrastrukturnät, i vårt fall transportnätverk, syftar till att främja 
medlemsländernas samtrafikförmåga och driftskompatibilitet samt att ge tillträde till sådana nät. 
Artikel 171 FEUF stadgar hur infrastrukturnät i enlighet med artikel 170 ska upprättas. 
 
Europeiska unionen har i enlighet med artikel 4(2)(h) FEUF delad lagstiftningskompetens i frågor 
rörande transeuropeiska nätverk. Det innebär att EU är behöriga att anta bindande rättsakter 
inom ramen för transeuropeiska nät. Medlemsstaterna får bara utöva sin befogenhet i den mån 
EU väljer att inte utöva sin. EU:s agerande utsläcker således medlemsländernas att lagstifta inom 
berörda politikområden.  
 
 

Det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) 

Förordningen för TEN-T bygger till stor del på 
Europa 2020-strategin och kommissionens vitbok 
om en ny färdplan för ett gemensamt europeiskt 
transportområde. Syftet med nätverket är att skapa en 
inre marknad som fungerar smidigt och att öka den 
sociala, ekonomiska och territoriella 
sammanhållningen. Målsättningen är att möjliggöra 
en säker och hållbar rörlighet för personer och varor 
samt att säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för 
alla regioner i unionen. Ett annat mål är att bidra till 
ökad ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Målen ska uppnås genom 
att samtrafikförmåga och driftskompatibilitet mellan nationella transportnät införs på ett 
resurseffektivt och hållbart sätt. 
 
Transportnätverket syftar till att avlägsna flaskhalsar i infrastrukturerna och överbyggande av 
infrastrukturlänkar som saknas inom och mellan medlemsstaterna och i förekommande fall även 
grannländer. TEN-T består till stor del av befintlig infrastruktur, men för att uppnå målen med 
transportnätverket bör enhetliga infrastrukturkrav ställas upp. Transportnätverket bör byggas om 
genom att skapa ny infrastruktur, främja användning av befintlig infrastruktur samt att 
uppgradera, utveckla och återställa redan befintlig infrastruktur.  
 

  

Artikel 170 EU:s funktionsfördrag: 
Europeiska unionen ska bidra till att 
upprätta och utveckla transeuropeiska nät 

för infrastrukturerna inom transport-, 
telekommunikations- och energisektorerna. 

Artikel 4 TEN-T: 
Det transeuropeiska transportnätet ska 
stärka den sociala, ekonomiska och 
territoriella sammanhållning inom unionen 
och bidra till inrättandet av ett gemensamt 
europeiskt transportområde som är effektivt 
och hållbart, ökar fördelarna för sina 
användare och stöder tillväxt för alla. 
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Ett transportnät i två nivåer 

Det transeuropeiska nätet bör byggas ut på två nivåer; ett övergripande nät och ett stomnät. Det 
övergripande nätet bör vara ett europatäckande transportnät som säkerställer tillgänglighet och 
anslutbarhet för alla regioner i unionen. Kraven för det övergripande nätet bör vara uppfyllda 
och bestå i ett nät av hög standard till år 2050. Det andra nätet, stomnätet, bör fastställas och det 
bör enligt förordningen vidtas lämpliga åtgärder för att utveckla nätet som en prioriterad åtgärd 
fram till 2030. Stomnätet bör utgöra grundstommen i utvecklingen av ett hållbart och 
multimodalt transportnät. Här syftar man till koncentrera unionens åtgärder på de komponenter 
i TEN-T som har det högsta europeiska mervärdet. Europeiskt mervärde definieras som något 
som leder till en betydande förbättring av transportförbindelser eller transportflöden mellan 
medlemsstaterna och som kan bidra till förbättringar gällande effektivitet, hållbarhet, 
konkurrenskraft eller sammanhållning för att uppnå målet med det europeiska transportnätet, se 
artikel 3(d) TEN-T.  
        

 
Utbyggnaden och genomförandet av TEN-T kräver en gemensam tillämpning av förordningen. 
Alla delar av nätet ska därför omfattas av de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i 
förordningen. Enligt artikel 2 i TEN-T ska förordningen tillämpas på det transeuropeiska 
nätverket så som det framgår i förordningen och vad som framgår av kartor i bilagorna. De 
infrastrukturtyper som är aktuella i förordningen, och därigenom tillämpligheten, vilar på är 
järnväg, inre vattenvägar, vägtransporter, sjötransporter, lufttransporter, och multimodala 
transporter.  
 

Det övergripande nätet 

Det övergripande nätet ska bestå av alla befintliga och planerade transportinfrastrukturer i det 
transeuropeiska transportnätverket samt av åtgärder för att främja en effektiv samt socialt och 
miljömässig hållbar användning av sådan infrastruktur. Nätet syftar till att säkerställa en ökad 
tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i unionen. Det övergripande nätet ska stämma 
överens med kartorna i bilagorna till förordningen som reglerar TEN-T och ligga till grund för 
identifiering av projekt av gemensamt intresse. Målsättningen är att det övergripande nätet ska 
vara slutfört till år 2050. 
  
Vid utvecklingen av det övergripande nätet ska åtgärder som fastställts i artikel 10 i TEN-T 
förordningen genomföras. Där anges bland annat att prioriterade åtgärder innefattar att 
säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i unionen och att överbygga flaskhalsar 
samt att överbygga förbindelselänkar. 
 
A. Definition av väg inom det övergripande nätet 

Det övergripandet nätet Stomnätet 

Syfte: Ska bestå av alla befintliga och 
planerade transportinfrastrukturer i det 
transeuropeiska transportnätet samt av 
åtgärder för att främja en effektiv samt socialt 
och miljömässigt hållbar användning av 
denna infrastruktur. 
 
Färdigställt: Genomfört till år 2050. 

Syfte: Stomnätet ska bestå av de delar i det 
övergripande nätet som är strategiskt 
viktigast för att uppnå målen för 
utbyggnaden av det transeuropeiska 
transportnätet. Fokus på åtgärder som har 
det högsta europeiska mervärdet. 
 
Färdigställt: Prioriterad åtgärd till 2030.  
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Kriterier för vägar inom det övergripande nätet ställs upp i artikel 17 i TEN-T-förordningen. Det 
övergripande nätet innefattar vägar av hög standard inklusive broar, tunnlar etc.5 Hög standard 
innefattar vägar som spelar en viktig roll för långdistansfrakt och passagerartrafik. Vägarna ska 
vara utformade och byggda för motortrafik och ska bestå av motorvägar, motortrafikleder eller 
konventionella vägar av strategisk betydelse. En konventionell väg är en väg som inte är en 
motorväg eller motortrafikled, men som ändå håller hög standard och spelar en viktig roll för 
långdistansfrakt och passagerartrafik.   
  
En motorväg definieras som en väg med separata körfält i båda färdriktningarna. Körfälten ska 
vara åtskilda med en avskiljande remsa som inte är avsedd för trafik. Vägen ska inte korsa annan 
väg (ej heller järnväg, cykelväg eller liknande) på samma plan. Den ska även vara utmärkt som 
motorväg. 
 
En motortrafikled är en väg som är avsedd för motortrafik där på- och avfarter huvudsakligen 
sker från trafikplatser eller reglerade korsningar. Det ska även vara förbjudet att stanna eller 
parkera på körbanan och vägen ska inte korsa annan väg (ej heller järnväg, cykelväg eller liknande) 
på samma plan. För att klassas som motortrafikled finns inget uttryckligt krav på separata 
körbanor. 
 

 
 
B. Definition av järnväg inom det övergripande nätet 
 
Kriterier för järnvägar finns uppställda i artikel 11 i TEN-T. Inom ramen för kategorin järnväg 
ingår järnvägslinjer (inklusive sidospår, tunnlar och broar), tillhörande utrustning, 
telematikapplikationer, stationer för passagerartrafik och anslutningar från stationer till andra 
transportsätt inom nätverket för TEN-T. 

 
En järnvägslinje inom det övergripande nätet ska antingen vara en järnvägslinje för 
höghastighetstransport eller för konventionell transport. En järnvägslinje för 
höghastighetstransport ska omfatta linjer som särskilt konstruerats för höghastighetstrafik och 
som utrustats för hastigheter på 250 km/h eller därutöver. Övergripande nätet kan även omfatta 
konventionella linjer som särskilt uppgraderats för hastigheter på cirka 200 km/h eller sådana 
linjer som uppgraderats för höghastighetslinjer men där hastigheten måste anpassas med 
anledning av topografi eller stadsplanering, se artikel 11(2) TEN-T.  
 

 
5 Se art. 17(1)(a) TEN-T för uttömmande lista. 

Motorväg Motortrafikled Konventionell väg 
 

- Separata körfält i båda 
färdriktningarna. 

- Körfält åtskilda med 
avskiljande remsa ej avsedd 
för trafik. 

- Ska inte korsa annan väg. 
- Vara utmärkt som motorväg. 

 

- Avsedd för motortrafik där 
på- och avfarter huvudsakligen 
sker från trafikplatser eller 
reglerade korsningar. 

- Förbjudet stanna eller parkera 
på körbanan. 

- Ska inte korsa annan väg. 

 

- Väg som inte är motorväg 
eller motortrafikled 

- Håller hög standard spelar en 
viktig roll för långdistansfrakt 
och passagerartrafik 
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Gällande utrustning tillhörande järnvägslinjer kan sådan innefatta elektrifieringssystem, 
utrustning för passagerares ombordstigning och avstigning samt lastning och lossning av gods på 
stationer, logistikplattformar och godsterminaler.  
 
I TEN-T-förordningen åläggs medlemsstaterna att uppfylla kraven i redan antagna direktiv6 och 
se till att infrastrukturen är fullständigt elektrifierad. Förordningens artikel 13 stadgar prioriterade 
aspekter vid utveckling av projekt av gemensamt intresse som har samband med 
järnvägsinfrastruktur. Utöver de allmänna prioriteringarna för det övergripande nätet (artikel 10 
TEN-T) ska medlemsstaterna sträva mot en spårvidd på 1 435 mm, användning av ERTMS7, 
lindring av bullerbelastningen och vibrationerna från järnvägstrafik, uppfyllandet av 
infrastrukturkraven och ökad driftskompatibilitet samt förbättrad säkerheten vid plankorsningar.         
 
Transportinfrastruktur för järnvägar innefattar även godsterminaler och logistikplattformar för 
omlastning av gods inom järnvägen samt mellan järnväg och andra transportsätt. En 
godsterminal är en struktur som är utrustad för omlastning mellan minst två transportsätt eller 
mellan två olika järnvägssystem, och för tillfällig förvaring av gods. Gällande sådana terminaler 
ska de vara förbundna med det övergripande nätets väginfrastruktur eller om möjligt med 
infrastruktur för inre vattenvägar.  
 
C. Definition av flygplats inom det övergripande nätet 
 
Enligt artikel 24 TEN-T ska infrastruktur för lufttransporter bland annat innefatta flygplatser. 
För passagerarflygplatser inom ramen för det övergripande nätet ska den totala årliga volymen 
passagerartrafik vara minst 0,1 % av den totala årliga volymen passagerartrafik för alla flygplatser 
i EU. Ett sådant krav är dock uteslutet om flygplatsen i fråga inte ligger utanför en radie på 100 
km från den närmaste flygplatsen i det övergripande nätet eller utanför en radie på 200 km, om 
regionen där den ligger har en järnvägslinje för höghastighetståg. För en godsflygplats ska 
uppfylla kriterierna enligt det övergripande nätet i TEN-T ska den totala årliga godsvolymen för 
godsflygplatser vara minst 0,2 % av den totala årliga godsvolymen för alla flygplatser i EU. Den 
totala årliga volymen passagerartrafik och den totala årliga godsvolymen är baserad på det senaste 
tillgängliga genomsnittet under tre år. 
 
Medlemsstaterna ska se till att alla flygplatser inom TEN-T inom deras territorium erbjuder minst 
en terminal som är öppen för alla operatörer på ett icke-diskriminerande sätt och tillämpar tydliga, 
relevanta och rättvisa avgifter och att regleringar kring olagliga handlingar och upprättande av ett 
det europeiska gemensamma luftrummet följs.  
 
D. Definition av hamn inom det övergripande nätet 
 
Inom ramen för infrastruktur för sjötransporter och sjömotorvägar ryms kusthamnar inklusive 
den infrastruktur som är nödvändig för transporter inom hamnområdet. Kusthamnar ska vara 
infarts- och utfartsplatser för det övergripande nätets landinfrastruktur. En kusthamn ska 
innefatta minst ett av följande fyra kriterier som förordningen för TEN-T uppställer i artikel 
20(2) TEN-T: 

• Den totala årliga volymen passagerartrafik är högre än 0,1 % av den totala årliga 

volymen passagerartrafik för alla kusthamnar i unionen. 

 
6 Rådets direktiv 2008/57/EG; direktiv 2008/57/EG; Direktiv 2012/34/EU 
7 ERTMS står för “The European Railway Traffic Management System” och är ett trafikstyrningssystem 
som övervakar och styr trafiken på järnvägen. 
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• Den totala årliga godsvolymen, för hantering av bulkgods eller icke bulkgods, är högre 

än 0,1 % av motsvarande totala årliga godsvolym som hanteras i alla kusthamnar i 

unionen.8 

• Kusthamnen ligger på en ö och utgör den enda punkten för tillträde till en Nuts 3-

region i det övergripande nätet. 

• Kusthamnen ligger i ett av unionens yttersta randområden eller en perifer region, 

utanför en radie på 200 km från den närmaste andra hamnen i det övergripande nätet. 

 
Medlemsstaterna åläggs att se till att kusthamnar är anslutna till det övergripande nätets 
järnvägslinjer eller vägar och om möjligt inre vattenvägar, utom då detta inte är möjligt på grund 

av fysiska begränsningar. Vidare ska medlemsstaterna säkerställa att varje kusthamn inom 
nätverket för TEN-T som bedriver godstrafik erbjuder minst en terminal som är öppen 
för användare på ett icke-diskriminerande sätt och tillämpar tydliga avgifter. 
Medlemsstaterna ska även se till att hamnarna har den utrustning som är nödvändig för 
att stödja fartygens miljöprestanda i hamn.9 
 
 

Stomnätet 

Stomnätet utgör grundstommen i utvecklingen av ett 
hållbart och multimodalt transportnät och bör 
stimulera utbyggnaden av hela det övergripande nätet 
samt vara en del av det övergripande nätet inom det 
transeuropeiska transportnätverket. Samtidigt bör 
stomnätet göra det möjligt att koncentrera EU:s 
åtgärder på de komponenter som har det högsta 
europeiska mervärdet, särskilt gränsöverskridande 
sträckor, förbindelselänkar som saknas, multimodala 
förbindelsepunkter och viktiga flaskhalsar. 
Därigenom syftas att uppnå till det uppställda målet i 
vitboken om att minska växthusgasutsläppen från 
transporter med 60 % till 2050 jämför med 1990 års 
nivåer.     
 
Stomnätet ska vara en del av det övergripande nätet, vilket betyder att transportsträckor i 
stomnätet även ska omfatta uppställda kriterier i enlighet med det övergripande nätet. Det bör 
bestå av det transeuropeiska transportnätets strategiskt viktigaste knutpunkter och förbindelser i 
enlighet med trafikbehoven. Sådana knutpunkter har identifierats enligt en objektiv 
planeringsmetod, vilket innebär att de viktigaste urbana knutpunkterna, hamnarna, flygplatserna 
och gränsövergångsställena har identifierats. En urban knutpunkt är ett storstadsområde där det 
transeuropeiska transportnätets transportinfrastruktur är ansluten till andra delar av infrastruktur 
och till infrastrukturen för regional och lokal trafik.  
 
Nätet ska således vara sammanlänkat i knutpunkter och tillhandahålla anslutningar mellan 
medlemsstaterna och till grannländers transportinfrastrukturnät. Stomnätet bör vara 

 
8 Bulklast är last som fraktas utan förpackning eller emballage i 
9 Särskilt mottagningsanordningar i hamn för fartygsgenererat avfall och lastrester i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/59/EG 

Artikel 38 TEN-T: 
Stomnätet ska bestå av de delar av det 
övergripande nätet som är strategiskt 
viktigast för att målen för strategin för det 
transeuropeiska transportnätet ska kunna 
uppnås, och ska återspegla utvecklingen av 
trafikefterfrågan och behovet av 
multimodala transporter. Det ska särskilt 
bidra till att den ökande rörligheten kan 
hanteras och en hög säkerhetsstandard 
kan säkerställas samt bidra till 
utvecklingen av koldioxidsnåla 
transportsystem. 
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multimodalt, vilket betyder att det bör innefatta ett flertal transportsätt och system för 
trafikstyrning. Fastställande av nätet har gjorts utifrån identifiering av de viktigaste urbana 
knutpunkterna, hamnarna och flygplatserna och ska så långt som möjligt sammankopplas med 
multimodala förbindelser. Stomnätet definieras av de kartor som finns i bilaga 1 till TEN-T 
förordningen.   
 
Stomnätets infrastruktur ska uppfylla de kriterier som uppställs genom de bestämmelser som 
reglerar det övergripande nätet, se artikel 38 TEN-T. Utöver de krav som anges för det 
övergripande nätet ska infrastruktur i stomnätet uppfylla vissa ytterligare krav, vilka följer nedan. 
 
A. Definition av järnväg inom stomnätet 
 
För järnvägstransportinfrastruktur gäller fullständig elektrifiering av spår och, i den utsträckning 
det anses nödvändigt, även sidospår. Det ska råda fullständigt införande av ERTMS och det 
föreligger även vissa krav gällande spårens utformning och kapacitet, de ska: 

- Vara utformade för att hantera minst 22,4 ton axellast. 

- Ha kapacitet att hantera minst 100 km/h i linjetrafik. 

- Möjliggöra trafik av tåg som har en längd på 740 meter. 

Kommissionen får, på begäran av en medlemsstat, medge undantag från ovan uppställda kriterier 
då fallet anses tillräckligt motiverat enligt artikel 39(3) TEN-T. 
 
B. Definition av väg inom stomnätet 
 
För att väg ska omfattas av stomnätet krävs först och främst att uppställda krav enligt det 
övergripande nätet uppfylls. På motorvägar ska även rastplatser med intervall på ungefär 100 
kilometer finnas, det kan variera beroende av miljö- eller säkerhetsaspekter. En väg inom 
stomnätet ska även ge tillgång till alternativa drivmedel. Även gällande vägar får EU-
kommissionen medge undantag från de kriterier som uppställs angående det övergripande nätet 
(artikel 17(3)(a-b) TEN-T) så länge en lämplig säkerhetsnivå upprätthålls, se artikel 39(3)  
TEN-T. 
 
C. Definition av hamn inom stomnätet 
 
Det finns inga särskilda kriterier uppställda hamnar förutom de uppställda kraven som gäller för 
hamnar inom det övergripande nätet. Däremot ska en kusthamn inom stomnätet vara anslutna 
till infrastrukturerna för järnväg- och vägtransporter och, om möjligt, också anslutna till inre 
vattenvägar, se artikel 41(2) TEN-T. 
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Stomnätskorridorer 

För att förverkliga stomnätet används en korridorsmodell 
som på gränsöverskridande nivå samordnar olika projekt 
och synkronisera utvecklingen av korridoren. Detta för att 
fördelarna med det transeuropeiska transportnätet ska bli så 
stora som möjligt. Stomnätskorridorerna bör bidra till att 
utveckla infrastrukturen för stomnätet på ett sådant sätt att 
man tar itu med flaskhalsar, utvecklar gränsöverskridande 
anslutningar och förbättrar effektivitet och hållbarhet inom 
infrastrukturnätet samt bidrar till ett sammanhållet 
transportsystem. Genom stomnätskorridorerna ska 
investeringar i infrastrukturnätverken kunna samordnas och 
synkroniseras för att hantera transportnätverkets kapacitet 
på det mest effektiva sättet. Stomnätskorridorerna bör även 
syfta till att tjäna bredare syften så som att underlätta 
driftskompatibilitet, modal integrering och multimodala 
transporter.  
 
Stomnätskorridorerna definieras enligt artikel 43(1) TEN-T som de viktigaste långdistansflödena 
i stomnätet och syftar till att förbättra gränsöverskridande förbindelser. En stomnätskorridor ska 
korsa minst två landsgränser och omfatta minst tre transportsätt, se artikel 43(2) TEN-T. 
Förteckningen om stomnätskorridorerna återfinns i förordningen som stadgar införandet av 
Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF). 
 
 

 
 

Connecting Europe Facility (CEF) 

Connecting Europe Facility (på svenska; Fonden för ett 
sammanlänkat Europa) fastställer villkor, metoder och 
förfaranden för tillhandahållande av finansiellt stöd till 
transeuropeiska nät i syfte att främja projekt av gemensamt 
intresse inom bland annat transportsektorn och projekt 
inom ramen för det transeuropeiska transportnätverket. 
Connecting Europe Facility (CEF) ska särskilt stödja 
projekt av gemensamt intresse som syftar till utveckling och konstruktion av nya infrastrukturer, 
se artikel 3 CEF. Inom transportsektorn ska fonden särskilt prioritera felande länkar och stödja 
projekt som identifierats som projekt av gemensamma intressen i TEN-T förordningen, artikel 
4 CEF hänvisar till artikel 7(2) TEN-T. Målen med fonden uppställs i artikel 4(2) CEF och 

Stomnätskorridorer, vilken förordning reglerar vad? 

TEN-T CEF 

Innebörden av stomnätskorridorerna definieras 
i TEN-T som de viktigaste långdistans-
flödena i stomnätet och syftar till att förbättra 
gränsöverskridande förbindelser. 

Dragningen av Stomnätskorridorerna 
specificeras i förordningen om CEF. 
Korridorerna och aktuella projekt kopplat 
därtill stadgas i förordningens bilagor. 

Artikel 43 TEN-T: 
1. Stomnätskorridorerna omfattar de 
viktigaste långdistansflödena i 
stomnätet och syftar särskilt till att 
förbättra gränsöverskridande 
förbindelser inom unionen. 
2. Stomnätskorridorer ska vara 
multimodala och stå öppna för ett 
inbegripande av alla de transportsätt 
som omfattas av denna förordning. 
De korsar minst två gränser och 
omfattar, om möjligt, minst tre 
transportsätt, inbegripet 
sjömotorvägar, i tillämpliga fall. 

Fonden för ett sammanlänkat 

Europa ska stödja projekt av 
gemensamt intresse som bidrar till 
utbyggnaden av det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T). 
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avspeglar de målsättningar som ställs upp för det transeuropeiska transportnätet i TEN-T-
förordningen. För projekt inom transportsektorn allokerar fonden cirka 26 miljarder euro och 
kommissionen har även möjlighet att överföra mer medel från andra infrastrukturprojekt efter 
översynen av CEF-förordningen senast under 2017.  
 
Artikel 7 CEF uppställer villkor för finansiellt stöd från fonden. Endast åtgärder som bidrar till 
projekt av gemensamt intresse i enlighet med TEN-T ska vara berättigade finansiellt stöd från 
unionen i form av bidrag, upphandling och finansieringsinstrument.  
 
Åtgärder för genomförande av det övergripande 
nätet får ske genom Connecting Europe Facility 
när sådana åtgärder bidrar till att överbrygga 
felande länkar, underlätta gränsöverskridande 
trafikflöden eller undanröja av flaskhalsar och 
när dessa åtgärder också bidrar till utvecklingen 
av stomnätet eller kopplar samman 
stomnätskorridorer. Noterbart är att fonden för 
ett sammanlänkat Europa endast kan finansiera 
genomföranden av det övergripande nätet till ett tak av 5 % av den totala finansieringsgraden för 
fonden gällande transportsektorn, vilken uppgår till cirka 26 miljarder euro. Resterande medel 
ska gå till genomförande av stomnätet. Stomnätet ska genomföras genom i enlighet med de 
stomnätskorridorer som bifogas till CEF-förordningen. Finansiering kan även medges till 
införande av ny teknik och innovation i enlighet med vad som anges i TEN-T-förordningen. 
 
 

CEF och TEN-T: vem beslutar vad? 

CEF och TEN-T regleras genom respektive 
förordningar, vilka kan likställas med EU:s 
motsvarighet till lagar. Förordningarna stiftas 
gemensamt av Europeiska unionens råd 
(ministerrådet) och Europaparlamentet efter att 
EU-kommissionen lagt fram ett förslag 
angående den rättsliga akten. Trots att 
Europaparlamentet och ministerrådet har ensam 
makt att lagstifta på området ges Europeiska 
kommissionen möjligheter att ändra 
förutsättningarna för förordningarna och för transportnätet genom att anta så kallade delegerade 

akter. Genom en lagstiftningsakt får sålunda Europeiska kommissionen 

delegerad befogenhet att anta rättsakter som ändrar vissa icke väsentliga 

delar av lagstiftningsakten. Delegerade akter kan exempelvis ange vissa 
tekniska detaljer eller bestå av en senare ändring av vissa delar i en 

lagstiftningsakt. Lagstiftningsakterna kan sålunda inriktas på de politiska 
riktlinjerna och målen utan att gå in på alltför tekniska diskussioner. 
 

TEN-T 

Europeiska kommissionen har enligt artikel 53(1) TEN-T befogenhet att anta delegerade akter 
med förbehåll för de villkor som uppställs i förordningen.  

Fonden för ett sammanlänkat Europa 

Totalt: 26 miljarder euro 
Finansiering för det övergripande nätet 
har ett tak av 5 % av den totala 
finansieringsgraden. Resten av medlen 
ska bistå med finansiering till projekt 
inom stomnätet. 

Delegerad akt 
Endast EU-kommissionen har rätt att 
anta delegerade akter och göra vissa 
ändringar i viss lagstiftning. En 
delegering görs genom detaljerade 
instruktioner i relaterad lagstiftning, 
varför EU-kommissionens rätt till att 
anta akter kan vara starkt begränsad.  

mailto:info@centralsweden.be


 

CENTRAL SWEDEN Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussels PHONE +32-2 501 08 80  info@centralsweden.be  www.centralsweden.se                         12  

 
Europeiska kommissionen ska enligt artikel 49(4) TEN-T ges befogenhet att anta delegerade 
akter i samband med anpassning av TEN-T förordningens bilagor I och II i samband med 
eventuella förändringar som följer av vissa kvantitativa tröskelvärden gällande inlandshamnars 
godsvolym, kusthamnars årliga godsvolym, gods- och passagerarflygplatsers årliga hanterade 
volym eller godsterminalers årliga omlastning av gods.10 EU-kommissionen har således endast 
rätt att anpassa bilagorna i TEN-T förordningen vid eventuella förändringar som följer av 
hänvisade tröskelvärden. Vid anpassningen av bilaga I och II ska EU-kommissionen se till att 
särskilda krav uppställs: 
 

- Logistikplattformar, godsterminaler, järnvägs-/vägterminaler, inlandshamnar, 
kusthamnar och flygplatser ska inkluderas i det övergripande nätet, om det framgår att 
det senaste genomsnittet fördelat på två år för deras trafikvolym är högre än det 
relevanta tröskelvärdet. 

- Logistikplattformar, godsterminaler, järnvägs-/vägterminaler, inlandshamnar, 
kusthamnar och flygplatser ska uteslutas från det övergripande nätet, om det framgår 
att genomsnittet för deras trafikvolym under de senaste sex åren är lägre än det 
relevanta tröskelvärdet. 

 
Gällande anpassning av kartorna för infrastruktur för vägar, järnvägar och inre vattenvägar ska 
dessa anpassas på ett strikt begränsat sätt, se artikel 49(4)(c) TEN-T. EU-kommissionen får 
endast göra ändringar som avspeglar de framsteg som görs för att genomföra det 
transeuropeiska transportnätverket.  
 
EU-kommissionen har även, enligt artikel 49(6) TEN-T, möjlighet att ändra kartorna i bilaga 
III i TEN-T-förordning, vilken stadgar vägledande kartor över ett utvidgande av TEN-T till 
tredjeländer.   
 

CEF 

Europeiska kommissionen har även rätt att anta delegerad akter inom ramen för förordningen 
för CEF. Enligt artikel 26 CEF ges Europeiska kommissionen rätt att anta delegerade akter för 
vad som anges i förordningen. EU-kommissionens befogenhet att anta delegerade akter sträcker 
sig fram till slutet av år 2020.  
 
Under förutsättning att berörda medlemsstater ger sitt samtycke har EU-kommissionen 
befogenhet att anta delegerade akter genom ändring av del I i bilaga I i CEF-förordningen, se 
artikel 21 CEF. Den aktuella delen i bilagan stadgar i förväg identifierade stomnätsprojekt inom 
transportsektorn och även linjedragningen av stomnätskorridorerna. 
 
Vid antagande av delegerade akter och vid ändring av stomnätskorridorerna ska EU-
kommissionen säkerställa att projektet sannolikt helt eller delvist kommer att genomföras inom 
ramen för den fleråriga budgetramen för 2014-2020. Ändringarna måste även överensstämma 
med kriterierna för beviljande av stöd (se ovan). EU-kommissionen måste även, vid antagande 
av delegerade akter, säkerställa att ändringar måste även ingå i ett flerårigt arbetsprogram utan att 
dragningen för stomnätskorridorerna ändras.  
 

 
10 Se artikel 14,20,24, och 27 TEN-T för aktuella tröskelvärden. 
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Vid ändring av del I i bilaga I till den här förordningen ska kommissionen även säkerställa att 
projekt av gemensamt intresse i enlighet med förordning för TEN-T sannolikt helt eller delvis 
kommer att genomföras inom ramen för den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Inom 
transportsektorn ska EU-kommissionen också ges befogenhet att anta delegerade akter för att 
närmare ange de finansieringsprioriteringar som ska återspeglas i arbetsprogrammet för 
stomnätskorridorerna.  

 

Kommentar      

EU-kommissionen har tillsynes rätt att anta delegerade akter inom ramen för de förordningar 
som styr det transeuropeiska transportnätverket. Dock är EU-kommissionens rätt att anta 
sådana akter starkt begränsade och torde inte innefatta den ursprungliga dragningen av kartorna 
för det övergripande nätet, stomnätet eller de definierade stomnätskorridorerna. Ändringar 
gällande dragningen enligt TEN-T kan endast göras då de avspeglar de framsteg som görs för 
att genomföra det transeuropeiska transportnätverket. En sådan definition är ännu oklar.  
 
Vid en eventuell lobbyinsats där Central Sweden vill bidra till att införa nya dragningar för det 
transeuropeiska transportnätverket, finns inga indikationer på att EU-kommissionen kan 
genomföra sådana ändringar på eget bevåg genom att anta en delegerad akt. Ändringar i 
kartorna ter sig endast vara möjligt vid en revidering av förordningen då en sådan går genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet och beslutas gemensamt av Europaparlamentet och 
ministerrådet.  
 
 

Tidsramar  

TEN-T 

Enligt artikel 54 TEN-T ska EU-kommissionen senast den 31 december 2023  genomföra en 

översyn av stomnätets genomförande. Vid denna översyn ska kommissionen utvärdera 
huruvida stomnätet i enlighet med TEN-T-förordningen senast 2030 kommer att 
uppfylla bestämmelserna gällande stomnätets införande. Det ska ske i samråd med 
medlemsstaterna och de europeiska samordnarna. Översynen ska bland annat innebära en 
granskning av efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i TEN-T-förordningen, framsteg 
och förändringar som gjorts inom ramen för TEN-T och behovet av ändringar i förordningen. 
Europeiska kommissionen ska även, i samråd med medlemsstaterna bedöma om nya avsnitt i 
förordningen bör antas och i sådant fall lägga fram ett lagstiftningsförslag.    

 

CEF 

Senast den 31 december 2017 ska Europeiska kommissionen utarbeta en utvärderingsrapport 
som ska behandla hur effektivt resurserna avkantas och huruvida Connecting Europe Facility 
har bidragit till europeiskt mervärde, se artikel 27 CEF. Utredningen ska även lyfta 
möjligheterna till förenkling av reglerna och den fortsatta relevansen för alla mål och deras 
bidrag till unionens prioriteringar gällande smart och hållbar tillväxt. Europeiska kommissionen 
ska även göra ytterligare utvärderingar i efterhand i nära samarbete med medlemsstaterna och 
stödmottagarna. 
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Kommentar 

För att ha möjlighet att vara med och påverka utformningen av det transeuropeiska 
transportnätverket och finansieringsmöjligheterna via CEF är det av stor vikt att vara medveten 
om aktuella tidsangivelser i de aktuella förordningarna. Det är en förutsättning för det strategiska 
påverkansarbetet. 
 
Även om EU-kommissionen troligtvis inte har befogenhet att ändra dragningen i kartorna finns 
möjlighet för EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om ändring av förordningarna. Sådana 
ändringar måste dock godkännas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Europaparlamentet 
och ministerrådet måste komma överens om och rösta igenom ändringsförslaget.  
  

31 december 2023 
Översyn av stomnätets 
genomförande. 

31 december 2030 
Genomförande 
stomnätet. 

31 december 2050 
Genomförande av 
övergripande nätet. 

31 december 2017 
Översyn fonden för 
sammanlänkat Europa. 
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Avslutande kommentar 

Avhandlad rapport har lagt grunden för det transeuropeiska transportnätverket och de 
finansieringsmöjligheter som finns kopplade till nätverket. Rapporten har presenterat de 
grundläggande kraven på infrastruktur som uppställs av förordningen för TEN-T och specificerat 
omfattningen av det övergripande nätet och stomnätet. Noterbart är att rapporten endast bör ses 
som en övergripande introduktion då mer detaljerade regler för särskilda 
infrastrukturkomponenter kan finnas i mer detaljerad lagstiftning, t.ex. förordningar och direktiv.  
 
Central Sweden vill även lyfta fram vikten av att vara medveten om de uppställda reglerna 
gällande delegerade akter och översyn samt färdigställande av transportnätet. För att kunna 
bedriva strategiskt påverkansarbete är det av stor vikt att ha god kännedom för vilka institutioner 
som är inblandade i processen och deras befogenheter samt vilka tidsaspekter som gäller för att 
kunna delta i påverkansarbetet.  
 
EU-kommissionen har identifierats som en viktig institution i påverkansarbetet gällande TEN-T 
och CEF. Även om EU-kommissionen troligtvis inte har någon uttrycklig rätt att ändra i 
dragningen för kartorna i TEN-T och CEF kan institutionen ändå lägga fram förslag om ändring 
i förordningarna efter att översyn genomförts. Vid önskemål om ändring i förordningarna bör 
därför påverkansarbete mot EU-kommissionen bedrivas för att arbeta fram ett ändringsförslag 
som sedan kan läggas fram för beslut i Europaparlamentet och ministerrådet. 
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