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SAMMENDRAG

DEN EUROPÆISKE ELEKTRONISK BOMPENGETJENESTE

Der blev i 2012 opkrævet vejafgift på private køretøjer i 12 medlemsstater og på tunge
køretøjer i 22 medlemsstater. Samlet set var det afgiftsbelagte vejnet på ca. 72 000 km,
hvoraf 60 % var udstyret med elektroniske bompengesystemer. Disse systemer er i bedste
fald interoperable på national plan, men ikke på EU-plan. Dette skaber hindringer for et
velfungerende indre marked.

Direktiv 2004/52/EF blev vedtaget med henblik på at imødegå denne fragmentering
gennem etableringen af en europæisk elektronisk bompengetjeneste (EETS), der vil sætte
bilisterne i stand til at betale bompenge og afgifter i hele EU gennem en kontrakt med en
enkelt EETS-tjenesteudbyder og med en enkelt køretøjsinstalleret anordning.
Kommissionens beslutning 2009/750/EF fastsætter de generelle krav med henblik på
opnåelse af interoperabilitet mellem EETS-udbydere og for opkrævningsudstyr og
-procedurer. I henhold til førnævnte direktiv skulle EETS have været tilgængeligt for tunge
køretøjer senest fra og med oktober 2012 og kunne udbydes til alle andre typer køretøjer
pr. oktober 2014. Indførelsen af EETS er imidlertid stadig uafklaret.

DEN NUVÆRENDE TEKNOLOGI

Der anvendes på nuværende tidspunkt hovedsagligt seks elektroniske
afgiftsopkrævningssystemer:

(1) ANPR (Automatic Number Plate Recognition/automatisk nummerpladegenkendelse) –
en veludviklet teknologi hvor kameraer anvendes til identifikation af køretøjer.

(2) DSRC (Dedicated short-range communications/formålsbestemt afstandsbegrænset
kommunikation) – baseret på tovejsradiokommunikation mellem vejside-installeret udstyr
(RSE) og en mobilanordning (OBU) installeret i køretøjet.

(3) RFID (Radio Frequency Identification/radiofrekvensidentifikation) – det mest anvendte
bompengeopkrævningssystem i USA, der anvender radiobølger til at identificere
anordningerne.

(4) GNSS (globalt satellitnavigationssystem) – en ny teknologi der anvender køretøjets
positionsdata til at måle afbenyttelse af vejen med henblik på at beregne afgiftens
størrelse.

(5) Fartskriverbaseret opkrævning – systemet der anvendes i Schweiz – registrerer
kilometertal som brugeren har kørt via en mobilanordning, der er elektronisk forbundet
med køretøjets kilometertæller.

(6) Opkrævningssystemer baseret på mobil kommunikation (GSM og smartphone) – er
stadig i sin vorden, men har betydeligt potentiale til fremskridt.

Disse teknologier er forskellige, hvad angår effektivitet/resultater, håndhævelse,
nøjagtighed, omkostningsevaluering og interoperabilitet. Med undtagelse af fartskriver- og
GSM/smartphonebaseret opkrævning giver disse løsninger en nøjagtighed på over 99 %. Et
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andet forhold vedrører databeskyttelse: ANPR og GNSS muliggør genkendelse eller løbende
sporing af køretøjsførere, hvorimod DSRC, RFID og fartskriverbaseret teknologi
tilsyneladende ikke berører personfølsomme brugeroplysninger.

Omkostningerne ved de forskellige muligheder varierer betydeligt. DSRC, som er den mest
udbredte teknologi til elektronisk bompengeopkrævning i Europa indebærer opstilling af
kostbart vejsideudstyr. –ANPR indebærer "mindre dyrt" vejsideudstyr og anvender ikke
mobilanordninger. RFID er ikke blevet indført i nogen større udstrækning i EU og udgifterne
til en eventuel installering vil derfor være højere end for andre løsninger. GNSS og GSM er
mindre dyre fra et infrastrukturmæssigt synspunkt, omend GNSS vil kræve et højere
investeringsniveau under opstartsfasen og navnlig i forbindelse med etableringen af et dyrt
administrationsapparat.

DSRC er ikke udpræget tilpasningsvenligt, selvom det er den mest anvendte ETC-teknologi
og den eneste løsning med de til rådighed stående CEN-standarder. ANPR er et fleksibelt
system, der allerede er blevet kombineret med andre ETC-muligheder til
håndhævelsesmæssige formål, men manglen på nummerpladestandardisering og
udfordringerne for medlemsstaternes samarbejde om etablering af en international
nummerpladedatabase betyder, at videobaseret bompenge-opkrævning ikke er en
hensigtsmæssig teknologi til opnåelse af international interoperabilitet. GNSS og GSM er
fleksible og tilpasningsvenlige løsninger, men deres begrænsede udbredelse og
databeskyttelseshensynene er samtidig hæmmende for deres potentiale.

DSRC, GNSS og GSM/GPRS er de eneste teknologier, som er foreslået til EETS i direktiv
2004/52/EF. ANPR, RFID og fartskrivere kan på nuværende tidspunkt ikke betragtes som
forenelige med EETS.

FREMSPIRENDE TEKNOLOGIER

En optimal vurdering af, hvilke teknologier der vil kunne spille en rolle i fremtidens EETS,
må baseres på en afklaring af, hvorvidt de eksisterende teknologier er forældede, hvorvidt
der er muligheder for omkostningsreduktion, forbedret interoperabilitet og øget
resultatopnåelse og præcision, samt hvad der er den tekniske formåen for andre
teknologier inden for samme område.

Der er for nuværende intet, der tyder på, at DSRC, GNSS og ANPR snart vil være
forældede. Forbedringer i kamerateknologi vil måske gøre nogle specifikke komponenter
ved ANPR forældede, men enhederne kan opgraderes, når levetiden udløber. GMS vil
måske forældes inden for den nærmeste fremtid: Per 2017 forventes 40 % af
mobilabonnenter i Vesteuropa at være tilknyttet 4G Long Term Evolution, mens
størsteparten af øvrige brugere vil være på 3G.

Udgifter tilknyttet mobilanordninger og traditionelt vejsideudstyr forventes ikke at blive
væsentligt mindsket i nær fremtid, hvorimod migration til 3G og 4G vil give lavere
enhedsomkostninger pr. overført datapakke, hvilket højner potentialet for brug af WiFi-
baseret teknologi, i det mindste i byområder. Udgifterne til håndhævelse vil også kunne
reduceres gennem fælleseuropæisk deling af køretøjs- og førerregistreringsdata og fælles
standarder for, hvilke data der anses for bevis.
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Ingen af de teknologier, der i øjeblikket er i spil, vil øge interoperabiliteten i EU.
Mulighederne vil måske komme fra relaterede teknologier, såsom områderne Cooperative
Vehicle Information Systems (CVIS) og Communications Access for Land Mobiles (CALM) og
fra systemer såsom telematik til køretøjs- og førerstyring, eCall og brugerbaseret forsikring
(UBI) der anvender "sorte bokse".

Der forventes at ske store fremskridt inden for betalingsmetoder med indførelsen af digitale
betalingskanaler ved brug af mobilinternet, efterhånden som disse bliver det primære
middel for kundebetaling og kommunikation i Europa. Kontaktløs betaling via mobiltelefon
ved brug af nærfeltkommunikation (NFC) vil muliggøre bedre kontantfrie transaktioner, idet
betalerens identitet ikke behøver at fremgå ved transaktionen. Ved at fjerne håndteringen
af kontanter og nedbringe transaktionsomkostningerne ved småbetalinger vil denne
teknologi sætte brugerne i stand til at betale på et fysisk sted uden at skulle have en
bompengekonto. Mange eksperter fremfører, at smartphones ved at anvende NFC-
teknologi vil lette overgangen til total elektronisk bompengebetaling.

DET VIDERE FORLØB

Følgende overordnede politikmålsætninger bør overvejes i de kommende år:

 Generaliseret og harmoniseret implementering af vejafgifter i hele EU.

 At gøre elektronisk bompengeopkrævning til den mest almindelige betalingsform for
bompenge og vejafgifter i Europa.

 Etablering af system med en enkelt kontrakt og en enkelt mobilanordning med
gyldighed i hele EU.

 Minimering af udgifterne til bompengeopkrævningssystemer i hele deres levetid.

De politiske beslutningstagere børe tage følgende forhold i betragtning:

 En hensigtsmæssig implementering af EETS kræver en ligelig og harmoniseret
indførelse af bompengeanordninger for brugerne.

 Installation af anordninger i køretøjer, enten fra fabrikken eller ved registrering bør
gøres til en fordelagtig valgmulighed for slutbrugerne og eventuelt obligatorisk for at
fremme udbredelsen af EETS.

 Koordination af alle køretøjsinstallerede anordninger og brugerflader for
eftermontering vedrørende samme bil vil gøre EETS-implementering nemmere.

 Koordineret anvendelse af mobilanordninger sammen med andre navigations- og
kommunikationssystemer vil lette brugernes accept af elektronisk
bompengeopkrævning.

 Der er behov for aftaler om, hvilke oplysninger der skal hhv. tilgængeliggøres eller
hemmeligholdes, med henblik på at sikre en harmoniseret tilgang til
databeskyttelse.

 De potentielle begrænsninger ved eksisterende elektronisk
bompengeopkrævningsstandarder for fremtidige foranstaltninger bør vurderes fra
sag til sag; ikke alle løsninger vil vedblive at være kompatible, omend det er at
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foretrække, at nye foranstaltninger er interoperable med de eksisterende elektronisk
bompengeopkrævningssystemer.

Følgende praktiske aspekter bør gennemgås:

 De nuværende teknologier (inkl. ANPR) opfylder de fleste af betingelserne for
vejafgifter i Europa på teknisk plan, men er ikke alle lige omkostningseffektive.

 Operatører og brugere bør have ret til at vælge den mest enkle og økonomisk
fordelagtige teknologi til elektronisk betaling af bompenge i hele EU.

 Der skal etableres et effektivt administrationsapparat og operatør-forbundet
afregnings- og håndhævelsessystemer til sikring af bompengebetaling uden
pådragelse af betydelige ekstraomkostninger ved opkrævning for
bompengeoperatører eller EETS-tjenesteudbydere.


