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Sammanfattning 
 

I dagens samhälle är det en själklarhet att enkelt och smidigt resa över hela 

världen. Tyvärr är järnvägens utveckling efter när det gäller kompabilitet 

mellan nationer. Detta är ett problem som har uppmärksammats i Europa och 

det satsas mycket pengar för att säkra gränsöverskridande transporter.   

TEN-T EA är en organisation som startades för att medlemsländerna i EU ska 

få en chans att söka medfinansiering till infrastrukturprojekt. Totalt kan ett 

land få 10 – 30 % medfinansiering för kostnader av byggande och 50 % av 

kostnaderna för planering. I Sverige är det Trafikverket som har ansvar att 

samordna ansökningarna till TEN-T.  

 

Syftet med rapporten är hur Sverige och främst Trafikverket arbetar med att 

söka medfinansiering från EU. Detta för att få en tydligare inblick i arbetet 

och kunna visa på styrkor och svagheter som finns i arbetsprocessen. 

Syftet är även att belysa hur mycket pengar det finns att hämta från TEN-T.  

 

För att uppnå examensarbetets syfte har tre frågor tagits fram: 

 

 Hur ser det ut i nuläget och finns det något att förbättra? 

 Till vilka projekt söks pengar? 

 Vems ansvar är det att söka pengar? 

Metoden som har använts för att besvara frågeställningen är litteraturstudier 

och kvalitativa intervjuer. I litteraturstudien studeras de dokument som EU ger 

ut och som Trafikverket använder sig av i sitt arbete. I intervjuerna intervjuas 

personer med nyckelroller i arbetsprocessen. En analys av studierna visar på 

att det finns en del brister men att processen att söka pengar har förbättrats de 

senare åren.  

 

Förhoppningarna med examensarbetet är att belysa att det finns mycket pengar 

att hämta från TEN-T men att det även krävs mycket bakomliggande arbete. 

Arbetet kan ge inspiration till hur ansökningsprocessen kan bli effektivare och 

bidra till att det söks ännu mer pengar från Sveriges sida för att förbättra 

järnvägen.  

 

Nyckelord: TEN-T, EU, Trafikverket, medfinansiering 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 
 

In today´s society, it is obvious to travel in a convenient and simple way 

around the world. Unfortunately the development of the compatibility for the 

railway between nations is behind in the EU. This is a problem that has been 

observed in Europe and every year, much money is spent to secure cross-

border transports.  

TEN-T EA is an organization that was founded for the EU member states to 

apply for co-financing for infrastructure projects. Overall a country can get 10 

– 30% for the cost of construction and 50% for the cost of planning. In 

Sweden, the Swedish Transport Administration (Trafikveket) is in charge of 

coordinating the applications to TEN-T.  

 

The purpose of this report is to show how Sweden and mainly Trafikveket is 

working when they seek co-financing from TEN-T. This is to get an insight of 

how they work and to be able to demonstrate the strengths and weaknesses. It 

is also a purpose to highlight how much money there really is to seek from 

TEN-T. 

 

To achieve the purpose of the thesis, three issues have been highlighted. 

 

 To which projects can you seek co-financing 

 Whose responsibility is it to seek co-financing  

 How is the present situation and is there anything to approve 

 

The method that is used to answer the questions is a literature study and 

qualitative interviews. The literature studied, is mainly documents used by 

Trafikveket the document is provided by the EU. The interviewed persons are 

persons with key roles in the working process. 

An analysis of the studies shows that there are some flaws, but that the process 

of seeking co-financing has improved in recent years. 

 

The expectations of the project is to highlight that there is much money to 

collect from the TEN-T, but it also takes a lot of underlying work to get the 

co-financing. This study can provide inspiration how the process can be more 

effective so Sweden can seek even more money to improve the railway. 

 

Keywords: TEN-T, the EU, the Swedish Transport Administration, co-

financing.’ 

 

 

 



  

 

Förord 
 

Detta examensarbete utfördes under våren 2013. Examensarbetet genomfördes 

på Lunds Tekniska Högskola, Campus Helsingborg och innefattar 22,5 

högskolepoäng. 

 

För att få en gemensam och konkurrenskraftig järnväg i Europa krävs det stora 

insatser såväl nationellt som internationellt. Det behöver bli enklare att resa 

med tåg mellan länderna i Europa och för att det ska fungera krävs 

gemensamma regler och direktiv. För att medlemsländerna i Europa ska klara 

av att modernisera och bygga ut järnvägen krävs stora kapital och då kan 

TEN-T medfinansieringen vara ett viktigt tillskott.  

 

Följande kommer ansökningsprocessen till TEN-T förklaras och det kommer 

förklaras vem som söker medfinansiering och till vilka projekt det kan sökas 

medfinansiering.  

 

Jag vill passa på att tacka, 

 

Zsuzsanna Olofsson, Lunds Tekniska Högskola, Examinator 

Per Corshammar, Ramböll, Handledare 

Per Olof Lingwall, Trafikverket 

Jessica Spångberg, Näringsdepartementet 

 

För att ställt upp och svarat på mina frågor, gett mig handledning när jag 

behöver och delat med sig av intressant information. 

 

 

 

Helsingborg, maj 2013 

 

Fredrik Thulin
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Definitioner  
 
BEST- arbete – Förkortning av Bana, El, Tele och Signal. 

 

EU- direktiv - Ett politiskt beslut som är fattat av den europeiska 

gemenskapen. 

 

GANT- schema- En typ av flödesschema som används i projektledning för att 

beskriva olika faser. Schemat kan illustrera ett projekts fortgång. 

 

Hierarki - En social rangordning, oftast med klara regler för besluts- och 

ansvarsfördelning . 

 

Konsult - Med konsult menas, i detta examensarbete, ett konsultföretag eller 

en person med expertis som säljer tjänster åt en beställare. 

 

Nationellplan – En plan som fastställs av regeringen.  

 

Samordna - Se till att händelser eller arbetsinsatser som hänger ihop i fråga 

om tid eller plats blir utförda i rätt följd och på rätt sätt. 

 

TEN - Förkortning av Trans-European Network. 

 

TSD - Förkortning av Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. 

 

TEN-T EA - Förkortning av The Trans-European Transport Network 

Executive Agency. 

 

Utlysning - Att offentligt tillkännage något. I detta fall offentligt tillkänange 

att det finns bidrag att söka 
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1 Inledning 

Bakgrund 

Tågresande över de Europiska gränserna hindras idag av att marknaden är 

indelad i nationella nät, där varje nät har egna regler och tekniska lösningar. 

Detta är något som anses vara ett stort problem för järnvägstrafiken och sedan 

tidigt 1990-tal arbetas det hårt inom den Europiska Unionen för att underlätta 

resande över gränserna (trafikverket.se). 

 

För länder med ett utbyggt järnvägssystem tar det lång tid att ändra sitt system 

och EU anpassa det, det kräver även mycket pengar. Det krävs att det finns 

tydliga riktlinjer, standarder och regler för att få arbetet att fungera på ett 

smidigt sätt.  

 

Därför har Europiska kommissionen tagit fram olika paket och direktiv för att 

medlemländernas regler och system ska likriktas. Det har tagits fram fyra 

olika järnvägspaket där det första trädde i kraft 2001 och det fjärde 2013.  

En annan åtgärd som EU har gjort är att bilda The Trans-European Transport 

Network Executive Agency (förkortat TEN-T EA). Till TEN-T EA kan 

medlemsländerna i EU vända sig och söka pengar för medfinansiering till 

projekt. För att få pengar måste projektet uppfylla vissa krav som TEN-T EA 

har, vilket ska leda till bättre driftskompabilitet. Projekt kan få 

medfinansiering på upp till 50 % för studier och upp mellan 10- 30% för 

byggande (Lingwall, P-O). 

 

I Sverige är det Trafikverket som har uppgiften att samordna TEN-T 

programmet och söka medfinansiering från EU (Trafikverket, 2013a).  

 

Syfte 

Syftet med rapporten är hur Sverige och främst Trafikverket arbetar med att 

söka medfinansiering från EU. Detta för att få en tydligare inblick i arbetet 

och kunna visa på styrkor och svagheter som finns i arbetsprocessen. 

Syftet är att göra en nulägesanalys över hur Trafikverket arbetar med TEN-T 

och få en tydligare helhetssyn  över processen.  
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Frågeställning 

En stor del av arbetet handlar om vilka rutiner som finns för att söka 

medfinansiering från TEN-T. För att få en förståelse för rutinerna togs tre 

frågor fram för att strukturera arbetet och på ett tydligt sätt svara på syftet. 

Följande frågeställning ligger till grund för studien: 

 

 Till vilka projekt söks medfinansiering? 

 Vems ansvar är det att söka medfinansiering? 

 Hur ser det ut i nuläget och finns det något att förbättra? 

 

Metod 

För att svara på frågeställningen måste det först klargöras vissa begrepp och få 

en förståelse för hur arbetet sker när man söker medfinansiering. För att få en 

tydlig bild över hur Trafikverket och andra parter arbetar mot EU när det söks 

medfinansiering har information hämtats genom litteraturstudier, föreläsningar 

från skolan och informationshämtning från internet. Litteraturen som har 

studerats är främst hämtad från de riktlinjer och dokument som EU ger ut.  

 

Frågeställningen har även besvarats genom att intervjua personer som är 

betydelsefulla i processen när det söks medfinansiering. De som är mest 

betydande att intervjua för att få förståelse för hur arbetet går till är personer 

från Trafikverket och Näringsdepartementet eftersom de har störst inflytande i 

arbetet.  

 

Avgränsningar 

Examensarbetets tyngdpunkt ligger på att göra en beskrivning över hur det går 

till att få medfinansiering från EU, och då främst från TEN-T programmet. 

Det finns flera program att söka medfinansiering ifrån men TEN-T är det 

största och mest omfattande därför valdes detta ut. Studien avgränsar sig även 

till svenska järnvägsprojekt och har störst fokus på åren 2007-2013.  
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Disposition  

I kapitel 2 ges en tydlig bild över vilka myndigheter, lagar och förordningar 

som styr hur järnvägen i Sverige och Europa ska byggas och förvaltas. Målet 

med kapitlet är att ge läsaren en uppfattning över hur de olika myndigheterna, 

lagarna och förordningarna samverkar. Det ger även förståelse för hur de har 

anknytning till TEN-T och hur de samverkar nationellt såväl som 

internationellt. 

 

Målet med kapitel 3 är att förklara hur det går till när Trafikverket gör en  

TEN-T ansökan. Processen är uppdelad i olika steg och förberedelserna, 

dokumenten som Trafikverket fyller i beskrivs och förklaras. 

 

Kapitel 4 visar hur mycket pengar det finns i TEN-T projektet och hur mycket 

av pengarna Sverige får. Kapitlet visar också Sveriges ansökningar och hur 

mycket medfinansiering Sverige har fått för sina ansökningar. 

 

Målet med kapitel 5 och intervjuerna är att få en djupare kunskap om ämnet. I 

intervjuerna intervjuas personer med auktoritet inom området som kan ge en 

tydlig bild av ämnet och svara på de frågor som finns. 

 

Arbetet avslutas med resultat, diskussion och slutsats som ska svara på 

frågeställningen från kapitel 1 och uppfylla syftet med rapporten.  
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2 Beslutandeprocessen  

I kapitel 2 ges en tydlig bild över vilka myndigheter, lagar och förordningar 

som styr hur järnvägen i Sverige och Europa byggs och förvaltas. Målet med 

kapitlet är att ge en uppfattning över hur de olika myndigheterna, lagarna och 

förordningarna samverkar. Det ger även förståelse för hur de har anknytning 

till TEN-T och hur de samverkar nationellt såväl som internationellt. 

Hierarki 

Det finns en inre hierarki för hur de olika reglerna och direktiven ska gälla, de 

Europiska direktiven är politiska beslut som gäller över varje lands nationella 

lagar (Corshammar, 2008).  

 

 

 

 

Figur 1: Hierarki över regelverk inom järnvägsbranschen. Illustration Fredrik 

Thulin. 
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Europiska kommissionen 
Europiska kommissionen är EU:s mäktigaste institution, eftersom 

kommissionen har ensamrätt att lägga fram lagförslag. På grund av detta kan 

nästan inga nya lagar komma till, eller gamla lagar ändras utan 

kommissionens medgivande. Europeiska kommissionen funktion är 

densamma som regeringens funktion i Sverige. Kommissionen ska ta tillvara 

på unionens allmänna intressen och söka förslag och lösningar som gynnar 

alla. För att alla medlemsländer skall vara lika representerade har alla länder 

en post i kommissionen (Europiska unionens officiella tidning, 2010). 

 

TEN-T EA  
The Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T EA), 

bildades av europiska kommissionen 2006 och är ansvarig för den tekniska 

och ekonomiska delen av det Trans Europiska Transportnätverket (TEN-T).   

 

Grundidén med TEN-T projektet är att skapa ett gränsöverskridande 

transportsystem. Medlemsländerna kan söka medfinansiering från TEN-T EA 

till projekt som gynnar EU. TEN-T EA har utsett 30 projekt som de anser vara 

extra viktiga. Bland de 30 viktigaste projekten ingår bland annat Öresundsbron 

(plats 11), den nordiska triangeln (plats 12) (tentea.ec.europa.eu, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: TEN-T projekt i Europa, bilden visar färdiga projekt (grön), 

pågående projekt (gul) och projekt som ska påbörjas efter 2013 (röd). Källa 

tentea.ec.europa.eu, 2013 
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Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet  
Tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (förkortat TSD) är ett verktyg 

för att binda samman järnvägstrafiken i Europa istället för att varje 

medlemsland ska ha ett eget nationellt system (transportstyrelsen, 2013a).  

TSD anger vad som krävs för att uppfylla de krav som anges i direktiv 

2008/57/EG. TSD:erna är uppdelade i olika delar som rör bland annat 

signalering, energi och trafikstyrning (transportstyrelsen, 2013a). 

De nationella reglerna i varje land är alltid underordnade TSD:erna detta för 

att standardisera komponenter och öka konkurrenskraften för järnväg 

(Corshammar, 2008). TSD:erna har till uppgift att säkerhetsställa att samtliga 

delsystem uppfyller de krav som har ställts och att funktionaliteten av 

järnvägssystemet är enhetligt (Lag 2000:1336 §2). För att få finansiering från 

TEN-T måste järnvägen uppfylla de krav som TSD ställer (Corshammar, 

2008). 

 

Anmält organ/Notified Body  
Anmält organ även kallat notified body (NoBo) är certifierade och 

ackrediterade från EU. NoBo kontrollerar att infrastrukturen och komponenter 

uppfyller TSD:erna och att systemet är driftkompatibelt i Europa. Det är först 

när tillverkaren och beställaren har fått ett intyg från NoBo som anläggningen 

kan godkännas av Transportstyrelsen (transportstyrelsen, 2013b).  

 

Transportstyrelsen  
Transportstyrelsen arbetar för att upprätthålla en god standard på 

trafiksystemet genom att se till att de lagar och regler som finns efterföljs. 

Transportstyrelsen tar även fram nya regler och ger tillstånd 

(transportstyrelsen, 2013c).   

 

Järnvägslagen  
Enligt paragraf ett i järnvägslagen gäller lagen vid:  

 ”Denna lag gäller järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt utförande 

och organisation av järnvägstrafik.” (Järnvägslagen). 

Järnvägslagen gäller därför ej för spårvagn och tunnelbana. 

 

Eftersom järnvägslagen är en nationell lag är den därmed underordnad EU-

direktiv, den är dock överordnad Trafikverkets föreskrifter.  

I lagen ses en tydlig anpassning till EU, från den 1 januari 2001 kom det ett 

tillägg som säger att om ett delsystem ingår i TEN ska varje delsystem 

överstämma med TSD. Delsystemet får endast tas i bruk när det är godkänt av 

NoBo. Eftersom järnvägslagen bygger på TSD måste det visas hänsyn till 

järnvägslagen i ansökningsprocessen (Corshammar, 2008). 
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Järnvägsförordningen 
Regeringen har i järnvägsförordningen ytterligare utvecklat reglerna från 

lagarna detta genom att precisera de krav som TSD ställer. Därför är 

förordningen underordnad TSD och Järnvägslagen men överordnad 

Trafikverkets föreskrifter. Eftersom järnvägslagen bygger på TSD måste det 

visas hänsyn till järnvägslagen i ansökningsprocessen (Corshammar, 2008). 

 

Näringsdepartementet 
I arbetet med att söka medfinansiering har Näringsdepartementet en avgörande 

roll. Det är Näringsdepartementet som avgör ifall Trafikverkets ansökningar är 

tillräkligt bra för att skickas in till TENT-EA (beskrivs mer i kapitel 3). 

Näringsdepartementets mål är att skapa en långsikt hållbar tillväxt i Sverige 

(regeringen.se, 2013a). För att lyckas uppnå sina mål finns det olika 

ansvarsområden inom näringsdepartementet. Ansvarsområdena är: 

 

 Energipolitik 

 IT-politik 

 Näringspolitik 

 Regional tillväxt 

 Transportpolitik och infrastrukturfrågor 

 Turism  

(regeringen.se, 2013b)  

Näringsdepartementet är ett av elva departement som ingår i 

Regeringskansliet. Det är näringsministern som är ledare för 

Näringsdepartementet. 

Under varje departement finns ett antal myndigheter, Näringsdepartementet är 

bland annat ansvariga för Transportstyrelsen och Trafikverket (regeringen.se, 

2013c). 

 

Trafikverket  
Trafikverket är en beställarorganisation som ansvarar för den långsiktiga 

planeringen gällande de fyra trafikslagen. Trafikverket har till uppgift att det 

beställa, bygga samt förvalta statliga vägar och järnvägar. Det var en 

sammanslagning av Banverket, Vägverket och delar från SIKA, 

Transportstyrelsen och Sjöfartsverket som 2010 bildade Trafikverket. Det är 

Trafikverket som är den samordnande myndigheten för TEN-T ansökningar i 

Sverige (Trafikverket, 2013b). 
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3 Ansökningsprocessen 

Målet med kapitel 3 är att förklara hur det går till när Trafikverket gör en 

ansökan till TEN-T. Processen är uppdelad i olika steg som förklaras. 

för en översiktlig bild över processen se figur 3 

 

Figur 3: Översiktlig bild över ansökningsprocessen. Illustration: Fredrik 

Thulin, 2013 

   

Förberedelser 

Innan ansökan görs är det först ett förberedelsestadie där Trafikverket 

analyserar ifall projektet är tillräkligt moget för att söka medfinansiering. 

Det första Trafikverket gör när de ska bestämma om ett projekt är moget är att 

se om den aktuella sträckan finns med i något av de 30 prioriterade projekten 

som TEN-T EA har tagit fram eller om sträckan finns med utlysning som EU 

har. Finns sträckan med bland de prioriterade projekten blir det lättare i 

slutändan att motivera varför projektet ska ha pengar (Lingwall, 2013).  

 

När Trafikverket har skrivit ihop ett första utkast till en ansökan ska det 

skickas till Näringsdepartementet för granskning. Näringsdepartementet ska 

sen besluta ifall projektet är värt att satsa på. För att Näringsdepartementet ska 

godkänna ansökan måste ansökan vara med i den nationella planen. Sen ska 

ansökan beredas med de andra departementen, när de andra departementen har 

gett sitt godkännande till ansökan går den vidare till statssekreteraren. När 

ansökan är godkänd av både de andra departementen och statssekreteraren 

skickas ansöka till regeringen som fattar ett slutgiltigt beslut ifall ansökan 

godkänns eller ej godkänns. Processen att få en ansökan godkänd i regeringen 

tar normalt cirka tre veckor (Spångberg, 2013).   

 

 

 

Förberedelser 
Granskning 

Näringsdepartementet 
Box, GANT-schema och 

riskanalys görs 
Ifyllande av 

ansökningsdokument 
Dokumenten skickas in 

till TEN-T EA 
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För att ha en chans att utvärdera hur stor medfinansiering ett projekt kan få 

görs det upp en så kallad box (se tabell 1). I boxen delar projekten upp i 

”Actions” där det ingår olika aktiviteter, det skrivs in vilka år aktiviteten 

kommer att genomföras och hur mycket medfinansiering aktiviteten kan få 

(Lingwall, 2013).  

 

Tabell 1: Förenklad tabell över hur en box för en järnvägstunnel kan se ut. 

Illustration Fredrik Thulin. 

 

Aktivitet 2012 2013 2014 2015 Summa 

1) Borrning 1000 tkr 1000 tkr 500 tkr  2500tkr 

2) BEST-

arbeten 

 500 tkr 1000 tkr 500 tkr 2000 tkr 

3) Kunskap  10 tkr 10 tkr 10 tkr 30 tkr  

 1000 tkr 1510 tkr 1510 tkr 510 tkr 4530 tkr 

 

Aktivitet 1 är borrning genom berget, det beräknas pågå i tre år beräknas 

inbringa 2 500 tkr  

 

Aktivitet 2 är en järnvägsteknisk del där bana, el, signal och tele installeras, 

denna del beräknas ta tre år och inbringa 2000 tkr. 

 

Aktivitet 3 är en så kallad kunskaps aktivitet, här söks pengar för specifika 

kunskaper som tagits fram projektet och som andra parter kan ha nytt av i 

kommande projekt (Lingwall, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 

 

GANT -schema 

För att få en tydlig översyn när de olika delmomenten i projektet ska slutföras 

görs ett så kallat GANT schema up. Nummer 1-6 är olika milstolpar, 

milstolparna kan tillexempel vara start på projektet, slut på projektet, 

besiktning eller andra betydelsefulla skeden i projektet. För varje milstolpe 

måste det tydligt sättas upp när delmomentet ska vara färdigt och hur 

verifieringen ska gå till (Lingwall, 2013). 

 
Figur 5: Exempel hur ett GANT- schema kan se ut. Illustration Fredrik 

Thulin. 

 

Samtidigt som GANT- schemat färdigställs görs en riskanalys för att eliminera 

de risker som kan finnas. Exempel på risker är: 

 

 Att alla tillstånd inte är klara eller godkända 

 Att det inte finns markåtkomst på platsen där projektet planeras 

 Att miljökonsekvensbeskrivningen inte är klar eller godkänd 

 Att det inte finns en vattendom om det ska ske arbete i vatten 

 Att det saknas en kommunal detaljplan 

 Att projektet gör intrång i ett natura 2000 område 

 Att det saknas en nationellplan  

 Att finansieringen inte är klar eller saknas i den interna budgeten 

 Att det inte finns en tydlig projektorganisation 

 Att det finns upphandlingar som inte är klara och att det saknas kontrakt 
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3.1 Ansökningsdokument 

När förberedelserna är klar börjar arbetet med ansökan som ska skickas in till 

TENT-EA. Det finns tre viktiga dokument i ansökan A, B1 och B2. Varje 

dokument innefattar ett eget område.  

Det första som görs i ansökan är att definierar om medfinansiering söks för 

arbete, studier eller en blandning av båda, detta görs på grund av att man får 

olika mycket pengar beroende på vad man väljer att söka till (Lingwall, 2013).  

 

Dokument A 
Innehåller administrativa uppgifter om projektet och den sökande som 

tillexempel en enkel sammanfattning av projektet och kontakt uppgifter till 

den sökande. Dokument A ifylls elektroniskt genom TEN-T EA:s hemsida 

(Lingwall 2013).  

 

Dokument B1 
Dokumentet börjar med en administrativ del som är uppdelad i två delar 

(tentea.ec.europa.eu. 2013c):  

 

1) Det ska bevisas att det finns rättssubjekt, vilket innefattar ett dokument 

som ifylls för att visa att personen eller myndigheten som söker är 

seriös och är ett registrerat företag. Dokumentet ska skrivas under och 

stämplas av en auktoriserad person  

 

2) Finansieringen och de operativa resurserna ska redovisas. Det ska 

redovisas att det finns en tydlig organisation som ska leda arbetet och 

att det finns tillräkligt god ekonomi för att färdigställa projektet. 

 

Dokument B1 följs av fem stycken punkter (tentea.ec.europa.eu. 2013c): 

 

1) Det ska finnas dokumenterat hur projektet påvekar miljön. Om 

utsläppen kommer att öka, chanserna ökar att få bidrag om det har 

förekommit kontakt med en miljöorganisation som har gett ett 

godkännande av projektet.  Det ska även redovisas ifall projektet 

sträcker sig över ett Natura 2000 område och om det behövs en 

vattendom för att genomföra projektet. I Sverige är det Mark-  och 

miljödomstolen som måste godkänna om ett projekt får gå genom ett 

Natura 2000 område (Markochmiljooverdomstolen.se, 2013) och det 
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är Länsstyrelsen som fastställer en vattendom (lansstyrelsen.se, 

2013).  

 

2) Järnvägsspecifik punkt, det ska motiveras att järnvägen som planeras 

är kompatibel med resten av Europa. Transportstyrelsen och Nobo 

intygar ifall järnvägen är kompatibel med Europa. 

 

3) Det ska tydligt redovisas att projektet finansieras på ett sätt som 

överstämmer med EU:s lagar och regler. 

 

4) Kortfattat handlar punkt fyra om vägavgifter men eftersom det är en 

vägspecifik punkt berör den ej detta examensarbete.  

 

5) Upphandlingarna ska genomföras enligt de EU direktiv som finns 

och då speciellt direktiv 2004/18 och 2004/17. 

Dokument B1 avslutas med bilagor där det främst ska bifogas dokument från 

myndigheter som fastställer att byggandet och upphandlingar kommer att ske 

på rätt sätt. 

 

Dokument B2 
I dokument B2 ska den tekniska och finansiella informationen beskrivas. 

Dokumentet är uppdelat i nio stycken huvudpunkter, de nio punkterna är 

(tentea.ec.europa.eu. 2013c). 

 

1) Generell information om projektet i ett globalt perspektiv beskrivs. Här 

beskrivs vad projektet har för påverkan i ett globalt perspektiv det vill 

säga att projektet ska beskrivas hur det påverkar landet och EU.  

Punkt 1 i dokument B2 anses vara en av de svåraste punkterna att 

beskriva då det i vissa fall är svårt att få in projektet i ett globalt 

perspektiv och beskriva hur hela EU ska få nytta av projektet (P-O 

Lingwall, 2013). 

 

2) Projektet beskrivs genom att beskriva geografisktläge, huvudsyftet med 

projektet och man bifogar nu även boxen som nämns tidigare. 

 

 

 



 

 

13 

 

3) Det ska motiveras ingående hur projektet gynnar EU, om det är en del 

av något av de prioriterade projekten och om det är gränsöverskridande. 

Är projektet gränsöverskridande ses det ofta som ett stort plus i 

bedömningen om projektet ska få pengar.  

 

4) Mognaden med projektet motiveras, detta genom att bevisa att det finns 

byggnadstillstånd, att det inte finns politiska eller allmänna beslut som 

kan störa projektet och att det inte finns några tekniska eller 

administrativa hinder.   

 

5) En översiktlig budget över hur projektet ska finansieras görs upp, det tas 

även upp om det finns andra medfinansiärer eller EU-bidrag.  

 

Tabell 2: Exempel hur en projektbudget kan se ut. Illustration Fredrik 

Thulin. 

 

6) Projektets påverkan såväl ekonomiskt som socialt i ett regionalt och 

lokalt perspektiv beskrivs. Det redovisas även vilka konsekvenser för 

miljön projektet kommer att ha.  

 

7) Det beskrivs hur man kvalitetssäkrar projektet genom att beskriva 

ledarorganisationen, hur målen kontrolleras och en riskanalys. 

 

8) Ifylls endast om projektet är gränsöverskridande eller om det har 

potential att vara gränsöverskridande. 

 

Källa för 
finansiering 

Globalt 
Projekt 
(€) 

Föreslagen 
Action 
(€) 

Beskrivning / Kommentarer 

Stats budget 
 

   

Regional / local 
budget 

   

självfinansiering    

EIB lån 
(European Investment 
Bank) 

   

Andra lån 
 

   

TEN finansiering 
 

   

Övrig EU finansiering 
 

   

 
TOTALT (€) 
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9) Bilagor, här ges extra information och stöd eller bifogas bilder all 

relevant information för projektet måste anges i ansökan. 

4 TEN-T finansieringen i siffror 

Målet med kapitel 4 är att visa hur mycket pengar det finns i TEN-T projektet 

och hur mycket av pengarna Sverige får. Kapitlet visar också Sveriges 

ansökningar och hur mycket medfinansiering Sverige har fått för sina 

ansökningar. 

 

Total finansiering från TEN-T hela Europa 

Under åren 2007-2013 har TEN-T EA en total budget på 7.32 miljarder euro 

till över 350 olika projekt som sträcker sig över alla transportslag i hela 

Europa. Av den totala budgeten har 4.8 miljarder euro (66.6%) finansierat 

järnvägsrelaterade (järnväg + ERTMS) projekt i Europa (tentea.ec.europa.eu, 

2013b). För att tydligt se förhållandet hur pengar har investerats mellan de 

olika trafikslagen har de projekten som innefattar flera transportslag rensats 

bort. Kvar är de projekt som är inriktade på endast ett trafikslag.  

 

Figur 7: Total TEN-T finansiering för varje transportslag. Illustration Fredrik 

Thulin. 

 

 

Som det tydligt syns i figur 7 är det mycket av TEN-T finansieringen som går 

till att finansiera järnvägen och ERTMS. Diagrammet visar av merparten av 

projekten i Europa som medfinansieras av TEN-T är järnvägsprojekt. 
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Det går även att se tydligt att det är överlägset flest järnvägsprojekt som får 

finansiering. Av totalt 328 projekt som har sökt och blivit godkända är hela 

169 projekt järnvägsrelaterade (järnväg + ERTMS), vilket är hela 51.5% av 

alla projekt (www.tentea.ec.europa.eu).  

 

Figur 8: Antal pågående och avslutade projekt för varje trafikslag. Illustration 

Fredrik Thulin. 

Antal sökta och godkända projekt Sverige 

Siffror som har hämtats från TEN-T EA:s officiella hemsida (www. 

tentea.ec.europa.eu) visar att Sverige har sökt och fått bidrag till 23 objekt 

mellan åren 2007 – 2011. Av de 23 objekten som det söktes pengar till är det 

11 stycken som är järnvägsprojekt. Järnvägsprojekten i Sverige står då för 

nästan hälften (48%) av de ansökningarna som Sverige gör från TEN-T.  

 

 

Figur 9: Antal godkända projekt i Sverige. Illustration Fredrik Thulin 
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Totalt har Sverige fått 207 miljoner euro från EU av det har 102 miljoner euro 

gått till järnvägsprojekt (se figur 9). Detta är endast 0,5 % av de pengarna som 

totalt har delats ut till järnväg i Europa (www.tentea.ec.europa.eu).  

 

 

Figur 10: Illustration över hur mycket pengar som har delats ut till järnväg i 

Sverige respektive resten av Europa. Illustration Fredrik Thulin 

 

 

I figur 10 visas en sammanställning av projekten Sverige sökt pengar till. 

 

 

Figur 11: Detaljerad lista på godkända projekt i Sverige. Illustration Fredrik 

Thulin. Källa (www.tentea.ec.europa.eu). 
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Sveriges ansökningar år för år. 

Om man ser till Sveriges ansökningar från år till år så har antalet projekt som 

Sverige har fått pengar till minskat med åren.    

 

Figur 12: Sveriges ansökningar år för år. Illustration Fredrik Thulin. 

Sverige ur ett europeiskt perspektiv 

Ser man ur ett Europeiskt perspektiv är Sverige på 6:e plats när det gäller att 

söka pengar till järnvägsprojekt.  Bland de länderna som är topp tio att söka 

bidrag till järnvägsprojekt syns en genomgående trend att järnvägsprojekten 

står för majoriteten av ländernas totala sökande av TEN-T bidrag, det är 

endast Sverige och Holland som är något avvikande (se figur 12) (www. 

tentea.ec.europa.eu).  

Figur 13: Sveriges ansökningar ur ett europeiskt perspektiv. Illustration 

Fredrik Thulin. 
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5 Intervjuer 

Målet med kapitel 5 och intervjuerna är att få en djupare kunskap om ämnet. I 

intervjuerna intervjuas personer med auktoritet inom området som kan ge en 

tydlig bild av ämnet. 

 

Skillnaden på kvantitativ- respektive kvalitativintervju 
Vilken intervjuform som är den bästa om man jämför kvalitativ respektive 

kvantitativ har länge diskuterats och det finns inget slutgiltigt svar. De 

kvantitativa intervjuerna beskrivs ofta vara bättre ifall procentenheter eller 

frekvenser skall kunna anges, ett förenklat svar är att säga om det rör sig om 

siffror ska en kvantitativ undersökning genomföras (Jan Trost, 2009 s.8). Om 

det istället är intressant att förstå resonemang och reaktioner för att hitta olika 

handlingsmönster är det istället lämpligt att göra en kvalitativintervjun som är 

det vanligaste sättet för att samla in kvalitativ data (Anne Ryen, 2004 s.7).   

 

Kvalitativintervju  
Det finns ett flertal olika sätt att bygga upp en kvalitativ intervju på och 

frågorna kan vara olika grader av förhandsstrukturerade. Det finns olika 

argument när det gäller hur förhandsstrukturerad intervjun bör vara, är den för 

strukturerad finns risk för att man missar eller missförstår väsentliga delar 

eller att frågorna snedvrids eller blir ledande. Är intervjun ej tillräkligt 

strukturerad finns det istället risk för att viktiga frågor glöms bort eller att 

intervjun glider in på ett helt annat ämne (Anne Ryen, 2004, s44) . Samtidigt 

som det talas om strukturering måste det även finnas en viss standardisering i 

frågorna. Hög standardisering innebär att alla intervjuer sker på samma sätt, 

frågorna läses upp med i samma ordning och i samma tonläge för alla 

intervjupersoner. Låg standardisering innebär i princip motsatsen, frågorna 

formuleras efter hur intervjupersonen talar, frågorna kommer i den ordningen 

som den passar och variationsmöjligheterna är stora då den intervjuade i vissa 

fall själv styr ordningsföljden av frågorna (Jan Trost, 2009 s.19).  

 

Genomförande av intervjustudie 
Det togs fram formulär som grund för intervjuerna. Frågorna togs fram för att 

få en viss struktur och standardisering i intervjuerna men de tillåter även den 

intervjuade att komma in på andra frågor men fortfarande inom samma ämne.  

Frågorna som togs fram var utformade för att svara på frågeställningen och för 

att få en djupare kunskap hur det går till när det söks medfinansiering.  
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Intervju med Trafikverket 
Eftersom det är Trafikverket som har uppgiften att samordna TEN-T 

ansökningarna måste de ha stor kunskap om hur ansökningsprocessen går till. 

Det var Per Olof Lingwall som är TEN-T koordinator på Trafikverket som 

intervjuades. Fullständiga svar till frågorna finns att läsa i bilagan. 

 

1) Beskriv kortfattat hur processen går till när man söker pengar. 

 

2) Vems uppgift är det att hålla reda på vilka projekt som kan söka 

pengar?  

 

3) Till vilka projekt har pengar sökts? 

 

4) Till vilka projekt ska det sökas? 

 

5) Vad i processen kan förbättras? 

 

6) Vad är fördelen/nackdelen med att söka pengar? 

 

7) Är det någon som är och bedriver lobbning i EU? 

 

8) Vad är Trafikverkets roll i sökandet? 

 

9) I vilket skede av uppdraget bör man söka pengar? 

 

10) Får vissa länder mer EU stöd än andra? 

 

11) Hur många är det som arbetar med uppgiften att söka pengar? 

 

12) Hur avgörs vilka projekt pengar ska sökas till? 

 

13) Upplever du sökandet lätt eller svårt? 

 

14) Arbetar ni tillsammans med näringsdepartementet? 

 

15) Enligt EU har mest pengar delats ut till järnvägsprojekt är detta något 

som märks?  

 

16) Från Trafikverkets nationella plan 2010 – 2021 räknar man med att 

utöka sin budget med 4 miljarder från TEN-T är detta rimligt? Hur 

mycket har än så läng kommit in? 
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Intervju med Näringsdepartementet 
Näringsdepartementet har en avgörande roll i ansökningsprocessen. Det är 

Näringsdepartementet som avgör ifall ansökningarna är tillräkligt bra att 

arbeta vidare med. Det var Jessica Spångberg på Näringsdepartementet som 

intervjuades. Fullständiga svar till frågorna finns att läsa i bilagan. 

 

1. Vad är Näringsdepartementets roll i sökandet av TEN-T 

medfinansiering? 

 

2. Anser Näringsdepartementet att Trafikverket även ska vara 

samordnande för externa intressenter som söker medfinansiering? 

 

3. Hur anser ni att Trafikverket sköter sin roll som samordnande 

myndighet? 

 

4. Finns det något tydligt mål för hur mycket pengar TEN-T 

finansiering ska bidra med? 

 

5. Hur går det till när det bestäms vilka projekt det ska sökas pengar till? 

 

6. Finns det något i processen som kan förbättras? 
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6 Analys av resultat 

I detta kapitel ska jag besvara frågeställningen från avsnitt 1.3. 

 

 Hur ser det ut i nuläget och finns det något att förbättra 

Det är Trafikverket som väljer ut och bestämmer vilka projekt det ska sökas 

medfinansiering till. För att det ska sökas medfinansiering till ett projekt måste 

projektet uppfylla krav som Trafikverket har ställt upp. Projektet måste ingå i 

den nationella planen och projektet måste vara moget. Det är sen upp till 

Näringsdepartementet att godkänna till vilka projekt som Trafikverket ska gå 

vidare med. Till Näringsdepartementet kan även externa intressenter lämna in 

sina förslag.  

Eftersom TEN-T finansiering är en del av Trafikverkets anslag, bör det vara i 

Trafikverkets intresse att hämta hem maximalt med finansiering från TEN-T. 

Trots att TEN-T finansieringen är en del av anslaget finns det inga tydliga mål 

hur mycket av anslaget som ska komma via TEN-T finansiering. Det är svårt 

att sätta ett mål eftersom man aldrig vet vilka projekt som kommer att 

godkännas eller hur mycket pengar som kommer in. 

 

Sverige har endast fått 0,5 % av de pengarna som har delats ut till järnväg i 

Europa. Trots att Sverige ligger i top bland de ländera som har fått mest bidra 

till järnväg finns det utrymme att få mer medfinansiering. 

 

De externa intressenternas ansökningar kan öka, det finns en risk att det är en 

okunskap att medfinansiering kan sökas från EU. Trafikverket måste ta en 

tydlig roll som samordnande myndighet och tydligt gå ut med vad som gäller 

och hur ansökningsprocessen går till. 

 

För att förbättra ansökningsprocessen till TEN-T måste  det fortsätta att vara 

en kontinuerligtet, för varje ansökan som görs fås mer kunskap om hur 

ansökningarna bör se ut och skrivas. Man bör fortsätta ta hjälp av de 

instruktioner som TEN-T EA erbjuder. 

 

Det är viktigt att det genom hela processen förs en god dialog hos de 

inblandad parter, detta för att minska missförstånd och undvika förseningar. 

De externa parter som är inblandade och ska ge sitt godkännande som 

tillexempel länsstyrelsen måste tydligt sättas in i projektet för att minska deras 

handläggningstid. Det är även viktigt att Näringsdepartementet sätter en tydlig 

standard för de ansökningarna som de ska få in, i dagsläget är ansökningarna 

av varierande kvalité men finns det en tydlig mall från Näringsdepartementet 

kommer de få in bättre och tydligare ansökningar.  
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 Till vilka projekt söks medfinansiering 

Det söks medfinansiering till de projekt som Trafikverket eller externa 

intressenter anser vara mogna för att sökas till. För att projektet ska ha 

möjlighet att få finansiering krävs en tydlig ansökan och motivering till TEN-

T EA. Chanserna ökar avsevärt att få medfinansiering om projektet ingår i de 

prioriterade projekten som har valts ut av TEN-T EA eller om det är 

gränsöverskridande. 

I Sverige fins det utrymme för att söka mer  medfinansiering, Sverige ligger i 

nuläget redan bra till om man sätter det i relation till resten av Europa men om 

Sverige sätts i relation till Tyskland som är ledande i Europa skulle Sverige 

kunna få tre gånger mer i medfinansiering än i dagsläget. 

Sverige hade tillexempel kunnat ta hjälp av TEN-T för att finansiera 

byggandet av höghastighetståg.  

 

 Vems ansvar är det att söka medfinansiering 

Det är Trafikverket som har ansvaret att vara den samordnande myndigheten 

för TEN-T ansökningar men vem som helst kan lämna in en ansökan. Det är 

viktigt att Trafikverket på ett tydligt sätt även meddelar allmänheten och 

berörda parter om att det finns en möjlighet att söka medfinansiering.  

 

Det är dock Näringsdepartementet som godkänner Trafikverkets och övriga 

intressenters ansökningar, därför blir Näringsdepartementets roll också väldigt 

viktig. Dock är det ej Näringsdepartementets roll att ta första steget att göra 

ansökningarna, de godkänner endast om ansökningarna är tillräckligt bra att 

arbeta vidare med. Näringsdepartementet och regeringen kan ha högre och 

tydligare krav på Trafikverket. 
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7 Diskussion 

Efter analysering av materialet som har presenterats i rapporten har en del 

styrkor och svagheter påträffats. I det här arbetet belyses styrkorna och 

svagheter för att arbetet med att söka finansiering från TEN-T ska kunna 

optimeras. 

Genom intervjuerna finns det en röd tråd att det är positivt att det söks pengar 

från TEN-T. Det finns en god vilja att söka pengar och god ambition att 

förbättra sig, det framhävs ofta att det finns punkter att förbättra och 

effektivisera. Trots att det finns goda ambitioner på att förbättra sig och trots 

att arbetet faktiskt har effektiviserats finns dock fortfarande vissa brister. Det 

är svårt att kategorisera bristerna men det är många som beror på okunskap 

och ovana.  

 

Kunskap 

Länsstyrelsen och andra externa parter som ska ge godkännande och stämplar 

för att verifiera ansökningarna saknar kunskap. Det tar då lång tid för de att 

sätta sig in i projekten eftersom dom vill känna sig säkra på sitt godkännande. 

 

Ovana 

Trots att det finns tydliga riktlinjer från EU hur ansökan ska skrivas, anses det 

svårt att skriva ansökan. Troligtvis beror detta på ovana och att det inte är ett 

tillräckligt kontinuerligt arbete med ansökningarna. Det krävs att man skriver 

ett antal ansökningar för att förstå hur de är uppbyggda och hur svaren bör 

formuleras.  

 

Struktur 

Det finns en struktur på hur ansökningarna ska behandlas men det behöver bli  

tydligare. Trafikverket har en bra inre organisation men det är sämre 

kommunikation mellan Trafikverket - Näringsdepartementet och övriga 

intressenter. Det finns oklarheter på vem som ska göra vad och när det ska 

göras. 

 

Ekonomi 

Då det är en stor kostnad att upprätta en ansökan är det viktigt att det finns en 

god chans att den går igenom. Annars finns det risk att det endast blir en 

kostnad och att inga pengar kommer tillbaka.  

Om konsulter ska tas in i projektet är det viktigt att de är väl insatta i arbetet 

för att de ej ska bli en allt för stor kostnadspost.  

Trafikverket har svårt att motiveras varför projekten ska få pengar. Detta 

eftersom Trafikverket endast får söka pengar som ingår i den nationella 

planen, det vill säga Trafikverket får endast söka pengar till projekt som 

kommer att genomföras oavsett om de kommer att få pengar eller inte.  
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Endast 0,5 % av pengarna som har delats ut till Järnväg i Europa har gått till 

Sverige. Den procentenheten borde gå att få upp.  

 

En negativ trend är att projekten som Sverige har fått pengar till har minskat 

med åren. Detta kan bero på flera faktorer, exempelvis kan det vara så att 

Trafikverket har drivit projekt där det inte går att söka medfinansiering från 

EU. 

 

Trots bristerna framgår det enligt intervjuerna att det finns en stark vilja att 

söka finansiering. Det framgår även att parterna har goda ambitioner att 

förbättra arbetet och driva det framåt. Detta borde leda till att det kommer 

komma in mer pengar från medfinansiering i framtiden. 

Det finns dock även många positiva aspekter och styrkor som har påträffats. 

Några av dessa är: 

 

 Det finns en grupp på Trafikverket som arbetar med ansökningarna, 

detta gör att de kommer mer och mer kunskap för varje år. 

 Näringsdepartementet och Trafikverket vet om att det finns brister och 

håller på att försöka åtgärda dessa. 

 Sverige är på sjätte plats i Europa när det gäller vilka länder som får 

mest pengar från EU 

 

8 Slutsats 

Detta examensarbete visar att det arbetas flitigt med att söka medfinansiering 

från TEN-T. I dagsläget är arbetet godkänt men det finns vissa punkter att 

förbättra för att få mer medfinansiering. Det finns en ovana och okunskap i 

arbetet som då blir lidande. Det finns en viss avsaknad av mål och man ser det 

som en bonus ifall man får medfinansiering än något man måste få.  

 

Trafikverket har en avgörande roll i arbetet och det är upp till dem hur många 

ansökningar som görs och kvalitén på ansökningarna. Trafikverket måste hela 

tiden sikta på att bli bättre i processen. Det finns en god vilja för Trafikverket 

att förbättra sig vilket är positivt. Även Näringsdepartementet har ambitioner 

att arbetet ska förbättrats vilket ger Trafikveket goda möjligheter att rätta till 

sina brister.  

 

Förhoppningar med examensarbetet är att det ska ske ett fortsatt arbete mot 

EU och TEN-T. Sverige behöver i dagsläget bygga ut järnvägen och 

modernisera den, det öppnar upp för ett fortsatt arbete med att söka 

medfinansiering från TEN-T. 
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Aktivitet Har 

förbättrats 

Behöver 

förbättras 

Kommentar 

Externa parter  x De externa parterna som Trafikverket 

samarbetar med måste påskynda sina 

processer. 

Ovana x  Det finns en bestämd grupp som 

arbetar med ansökningarna. Det 

tillkommer hela tiden kunskap när det 

arbetas med ansökningarna.  

Kommunikation x x Kommunikationen och 

organisationen har- och håller på att 

förbättras.  

Ekonomi x x Trafikverket förstår riskerna med att 

ansökningarna inte får kosta för 

mycket pengar. 

 

Ett förbättrat arbete med 

ansökningarna hade kunnat leda till 

att Sverige hade fått mer 

medfinansiering från EU. 

 

Fortsatta studiemöjligheter 
Det finns många vägar att fördjupa sig i detta examensarbete. Jag har valt att 

skriva översiktligt om hur medfinansieringen från TEN-T sker men i 

kommande arbeten går det att gå djupare. Det finns möjlighet att skriva om 

Trafikverket haft möjlighet att söka mer finansieringen än de har gjort, det går 

att jämföra olika länders sätt att söka och till vilka projekt de söker 

finansiering till.  

 

Det finns även möjlighet att skriva om ämnet ur ett mer Europeiskt perspektiv 

och skriva ur TEN-T EA:s synvinkel ifall arbetet är lyckat och om det har 

hjälpt till att främja en gränsöverskridande järnväg. Det finns många olika 

infallsvinklar eftersom ämnet inte bara sträcker sig nationellt utan rör hela EU. 

Jag tror att det finns fler vägar att gå och att det behövs mer studier inom 

området. 
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10 Bilaga 

Bilaga med intervjuer från Trafikverket och Näringsdepartementet.  

Intervjuer med Trafikverket 

 

1) Beskriv kortfattat hur processen går till när man söker pengar. 

Steg ett är en förberedelsefas där börjar man med att sätta upp en ”box” som är 

ett sätt att utvärdera hur mycket pengar man kan få, man beskriver de olika 

aktiviteterna man kommer genomföra och hur man sen kommer utvärdera om 

målen har uppfyllts. Ett GANT-schema sätts upp för att kunna överblicka 

viktiga milstolpar under projektet. Steg två är att utvärdera om det finns några 

risker, det vill säga om det är något som är oklart i projekt tillexempel om det 

saknas något tillstånd eller om finansieringen är klar. Det tredje steget är 

ansökan där man fyller i tre olika delar A, B1 och B2. I de tre olika 

ansökningsdelarna ingår mycket av det materialet man redan har tagit fram.  

 

2) Vems uppgift är det att hålla reda på vilka projekt som kan söka 

pengar?  

Det är en arbetsgrupp från Trafikverket som har det övergripande ansvaret 

men även andra intressenter kan söka pengar.  

 

3) Till vilka projekt har pengar sökts? 

De projekt som det har sökts pengar till och fått godkänt kan man se på TEN-

T EA:s officiella hemsida.  

 

4) Till vilka projekt ska det sökas? 

De projekt som det söks pengar till är de projekt som Trafikveket anser är 

mogna och som näringsdepartementet sen har godkänt.  

 

5) Vad i processen kan förbättras? 

Det är mycket i processen som har förbättrats de senare åren då det har 

kommit tydligare riktlinjer och direktiv hur ansökningarna ska skrivas. Det 

svåraste i arbetet är att få in projektet i ett globaltperspektiv. Processen har 

även förbättrats när Banverket och Vägverket gick samman till Trafikverket.  

När Banverket och Vägverket var två avdelningar hade de olika sätt att söka 

pengar på, nu har man kombinerat det bästa från båda sidorna. 
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6) Vad är fördelen/nackdelen med att söka pengar? 

Fördelen är att man kan få hjälp med mellan 10-50% av kostnaden för ett 

projekt beroende på om det är en studie eller byggande. Nackdelen är att inte 

alla projekt går igenom vilket leder till att många arbetstimmar och mycket 

pengar går till spillo därför får ansökan max kosta 1 % av den summan man 

räknar med att få.  

 

7) Är det någon som är och bedriver lobbning i EU? 

Från Trafikverkets sida bedrivs ingen lobbning, de har dock ständig kontakt 

med representanterna i EU för att diskutera olika frågor och för att bredda sitt 

nätverk. Det är en positiv bieffekt när man söker pengar att man bygger upp 

ett stort internationellt nätverk och skaffar sig mer kunskap.  

 

8) Vad är Trafikverkets roll i sökandet? 

Trafikverkets roll i sökandet är den som beskrivs på deras hemsida det vill 

säga ”Trafikverkets roll är att samordna TEN-T programmet”. Detta är dock 

en något oklar roll då Trafikverket inte har något att göra med de projekten 

som externa företag söker pengar till.  

 

9) I vilket skede av uppdraget bör man söka pengar? 

Pengar bör sökas så tidigt som möjligt eftersom det finns risk att processen tar 

lång tid att genomföra. 

 

10) Får vissa länder mer EU stöd än andra? 

Det görs ingen statistik på detta eftersom Europaparlamentet inte vill ställa 

olika länder mot varandra och på så sätt skapa konflikter. Detta är heller ingen 

statistik som Trafikverket har någon nytta av men en gissning är att Sverige 

ligger bra till när det gäller hur mycket pengar de olika länderna får.  

 

11) Hur många är det som arbetar med uppgiften att söka pengar? 

Det är en arbetsgrupp på 6-7 personer som arbetar med det. Vissa skeden och 

delmoment läggs på konsulter så där tillkommer en del folk. 
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12) Hur avgörs vilka projekt pengar ska sökas till? 

Det avgörs genom att se om olika projekt är ”mogna”. Detta gör man genom 

att se om det är ett prioriterat område för EU andra punkter som är viktiga när 

man bestämmer ett projekts mognad är: 

 

 Är alla tillstånd klara? 

 Hur är tillåtligheten, finns det markåtkomst? 

 Finns det en godkänd miljökonsekvensbeskrivning? 

 Finns det en vattendom om det skall göras arbete i vatten? 

 Finns det kommunala detaljplaner? 

 Görs det intrång i Natura 2000 områden? 

 Finns det en nationellplan? 

 Är finansieringen med i den interna budgeten? 

 Finns det en tydlig projektorganisation? 

 Är upphandlingar klara och finns det kontrakt? 

 

13) Upplever du sökandet lätt eller svårt? 

Processen har förbättrats de senaste åren, det har tillkommit guider och 

riktlinjer hur formulären och dokumenten ska ifyllas på ett korrektsätt. Det 

svåra med processen är att alla projekt skall sättas i ett globalt perspektiv där 

man på ett tydligt sätt måste redogöra hur hela EU har nytta av att ens projekt 

genomförs.  

 

14) Arbetar ni tillsammans med näringsdepartementet? 

Vi har ett samarbete med Näringsdepartementet då de måste godkänna alla de 

ansökningarna som vi ska göra. 

 

15) Enligt EU har mest pengar delats ut till järnvägsprojekt är detta 

något som märks?  

Ja det märks tydligt att EU sattsar stort på järnväg. 
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16) Från Trafikverkets nationella plan 2010 – 2021 räknar man med 

att utöka sin budget med 4 miljarder från TEN-T är detta rimligt? 

Hur mycket har än så läng kommit in? 

4 miljarder är endast en riktlinje ”mellan tummen och pekfingret” hur mycket 

pengar som bör komma in. Det är svårt att göra prognoser och det görs ej 

eftersom det är osäkert hur mycket pengar som kommer komma in.  

Förhoppningsvis kommer det komma in mer än fyra miljarder i år.  
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Intervju med Näringsdepartementet 

 

7. Vad är Näringsdepartementets roll i sökandet av TEN-T 

medfinansiering? 

 

Näringsdepartementet ska godkänna och kontrollera de ansökningarna 

som kommer in från Trafikverket och externa intressante. 

Näringsdepartementet ska sen bereda ansökan för de andra 

departementen och se till att alla uppgifter är korrekta och att projektet 

finns med i den nationella planen.  

 

8. Anser Näringsdepartementet att Trafikverket även ska vara 

samordnande för externa intressenter som söker medfinansiering? 

 

Trafikverket har den senaste tiden fått en tydligare bild vad som anses 

med en samordnande roll. Tanken är att utforma ännu tydligare vad som 

gäller vilket är på gång i dagsläget. Trafikverket har tidigare saknat 

resurser för att kunna samordna d externa intressenters ansökningar.  

 

9. Hur anser ni att Trafikverket sköter sin roll som samordnande 

myndighet? 

 

Trafikverket sköter sin roll bra 

 

10. Finns det något tydligt mål för hur mycket pengar TEN-T 

finansiering ska bidra med? 

 

Nej det finns inget mål med hur mycket pengar som ska komma från 

TEN-T finansiering. De fyra miljarderna som nämns i den nationella 

planen är bara en uppskattning men inget mål som det aktivt arbetas 

efter.  
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11. Hur går det till när det bestäms vilka projekt det ska sökas pengar till? 

 

Det kommer in förslag från externa intressenter eller Trafikverket. 

Näringsdepartementet godkänner majoriteten av de ansökningar som 

kommer in men vissa skickas tillbaka på grund av att de håller för dålig 

kvalité som exempelvis att de är för dåligt motiverade. 

 

12. Finns det något i processen som kan förbättras? 

 

Det bör vara tydligare riktlinjer för hur de förslagen som kommer till 

Näringsdepartementet ska vara formulerade, de är av varierande kvalité 

och ökar arbetsbelastningen. 

Det behövs fler resurser som arbetar med processen. 

Det går att ”trimma” in och få det att godkännas snabbare.  

 


