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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

DET EUROPEISKA SYSTEMET FÖR ELEKTRONISKA VÄGTULLAR

År 2012 togs vägavgifter ut för privata fordon i tolv medlemsstater och för tunga
transportfordon i tjugotvå. Totalt omfattade det avgiftsbelagda vägnätet cirka 72 000
kilometer och 60 % av det var utrustat med system för elektroniska vägtullar. De systemen
är i bästa fall driftskompatibla på nationell nivå, men inte på EU-nivå. Det försvårar den
inre marknadens funktion.

Direktiv 2004/52/EG antogs i syfte att åtgärda denna fragmentering genom att skapa ett
europeiskt system för elektroniska vägtullar som gör det möjligt för trafikanterna att betala
vägavgifter i hela EU via ett avtal med en enda betalningsförmedlare och med en enda
ombordenhet. I kommissionens beslut 2009/750/EG fastställs de allmänna kraven för att
skapa driftskompatibilitet mellan betalningsförmedlarna och avgiftsupptagarnas
utrustningar och förfaranden. Enligt ovanstående direktiv skulle det europeiska systemet
för elektroniska vägtullar ha varit tillgängligt för tunga fordon senast från och med oktober
2012 och för alla övriga typer av fordon senast från och med oktober 2014. Det verkar
emellertid som om införandet av detta system fortfarande vållar problem.

DEN BEFINTLIGA TEKNIKEN

För närvarande används sex huvudsakliga system för elektronisk avgiftsbetalning:

1) Automatisk nummerplåtsavläsning (ANPR) – en mogen teknik där videokameror
utnyttjas för att identifiera fordonen.

2) Korthållskommunikation (DSRC) – bygger på dubbelriktad radiokommunikation mellan
en fast utrustning vid vägkanten (RSE) och en mobil enhet som installeras i fordonet.

3) Radiofrekvensidentifiering (RFID) – det vanligaste systemet för inkassering av
tullavgifter i Förenta staterna, där man utnyttjar radiovågor för att identifiera enheter.

4) Globala system för satellitnavigering (GNSS) som utnyttjas för inkassering av tullavgifter
– en framväxande teknik där man med hjälp av fordonets positionsuppgifter fastställer
avgiften genom att mäta hur lång sträcka av vägen som utnyttjats.

5) Färdskrivarbaserade avgifter – det system som används i Schweiz – där man registrerar
hur långt föraren har kört med en ombordenhet som är elektroniskt ansluten till fordonets
vägmätare.

6) Vägtullsystem som bygger på mobil kommunikation (GSM och smarta telefoner) –
befinner sig fortfarande i ett tidigt utvecklingsskede men har stor framtida potential.

Dessa olika tekniska lösningar skiljer sig åt i fråga om prestanda, verkställighet,
tillförlitlighet, kostnader och driftskompatibilitet. Alla alternativ utom de som bygger på
färdskrivare och GSM/smarta telefoner kan garantera en noggrannhet på över 99 %. En
annan fråga gäller uppgiftsskyddet: ANPR och GNSS kan medge identifiering eller
kontinuerlig spårning av förare, medan DSRC, RFID och färdskrivarbaserade system inte
verkar påverka användarnas integritet.
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Kostnaderna för de olika alternativen varierar kraftigt. DSRC, som är den vanligaste
tekniken för elektroniska vägtullar i Europa, kräver installation av dyrbar utrustning vid
vägkanten. För ANPR krävs det ”billigare” utrustning vid vägkanten och inga
ombordenheter. RFID har inte införts i stor skala i EU och installationskostnaderna skulle
därför bli högre än för övriga lösningar. GNSS och GSM är billigare ur
infrastruktursynpunkt, även om det skulle krävas större investeringar under startfasen för
GNSS och, framför allt, i samband med inrättandet av ett kostnadskrävande back office-
system.

DSRC är föga anpassningsbart, trots att det är det vanligaste elektroniska vägtullsystemet
och den enda befintliga lösningen med CEN-standarder. ANPR är ett flexibelt system som i
verkställighetssyfte redan har kombinerats med andra alternativ för elektroniska vägtullar,
men avsaknaden av standardiserade registreringsskyltar och den utmaning det skulle
innebära för medlemsstaterna att tillsammans upprätta en internationell databas över
registreringskyltar gör att videobaserade vägtullsystem inte är någon lämplig teknik för att
skapa internationell driftskompatibilitet. GNSS och GSM är flexibla och anpassningsbara
lösningar, men den låga penetrationsgraden och integritetsproblemen begränsar
användbarheten.

De enda tekniska lösningar som föreslagits för det europeiska vägtullsystemet för
elektroniska vägtullar i direktiv 2004/52/EG är DSRC, GNSS och GSM/GPRS. ANPR, RFID
och färdskrivarbaserade system kan för närvarande inte anses förenliga med det
europeiska vägtullsystemet.

FRAMVÄXANDE TEKNIK

För att på bästa sätt kunna bedöma vilken teknik som skulle kunna spela en roll i ett
framtida europeiskt vägtullsystem måste ett antal frågor besvaras: Är den befintliga
tekniken föråldrad? Finns det möjligheter att sänka kostnaderna och förbättra
driftskompatibiliteten, prestandan och tillförlitligheten? Hur moderna är de övriga tekniska
lösningarna på detta område?

DSRC, GNSS och ANPR uppvisar inga tecken på att bli föråldrade inom den närmaste
framtiden. Förbättrad kamerateknik kan göra vissa komponenter i ANPR-systemen
föråldrade, men enheterna kan uppgraderas när de blivit uttjänta. GSM kan bli föråldrat
inom den närmaste tiden: Till 2017 väntas 40 % av mobilabonnenterna i Västeuropa vara
anslutna till 4G LTE och en överväldigande majoritet av de övriga användarna till 3G.

Kostnaderna för ombordenheter och traditionell utrustning vid vägkanten förväntas inte
minska i någon betydande omfattning inom den närmaste tiden, medan övergången till 3G
och 4G medger lägre enhetskostnader per överfört datapaket och ökad potential för
utnyttjande av WiFi-baserad teknik, åtminstone i tätortsområden. Kostnaden för
verkställighet skulle också kunna minskas genom ett Europaomfattande utbyte av
registreringsuppgifter för fordon och förare och gemensamma standarder för de uppgifter
som krävs som bevis.

Ingen av de tekniska lösningar som diskuteras för närvarande skulle öka
driftskompatibiliteten i EU. Sådana möjligheter kan däremot erbjudas av näraliggande
tekniska system, såsom CVIS (Cooperative Vehicle Information Systems) och CALM
(Communications Access for Land Mobiles) och tillämpningar såsom telematik för fordons-
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och förarstyrning, eCall och UBI (Usage-based Insurance) som utnyttjar EDR (Event Data
Recorder).

Betydande framsteg förväntas på området för betalningsmetoder, där digitala betalkanaler
som utnyttjar mobilt internet införs i och med att de blir det primära mediet för
kundbetalning och kundkommunikation i Europa. Kontaktfria betalningar via en
mobiltelefon som utnyttjar närfältskommunikation (Near Field Communication, NFC)
möjliggör bättre kontantfria transaktioner, eftersom en persons identitet inte behöver röjas
under transaktionen. Genom att avskaffa kontanthanteringen och minska
transaktionskostnaderna för mikrobetalningar skulle denna teknik kunna göra det möjligt
för användarna att betala per nyttjandetillfälle på en viss plats utan att behöva ett
vägtullkonto. Många experter anser att smarta telefoner med hjälp av
närfältskommunikation kommer att underlätta övergången till uteslutande elektroniska
vägtullar.

DET FORTSATTA ARBETET

Följande allmänna politiska mål bör övervägas under de kommande åren:

 Allmänt och harmoniserat genomförande av vägavgifter i EU.

 Inrättande av elektroniska vägtullar som det vanligaste systemet för betalning av
vägtullar och vägavgifter i Europa.

 Ett enda abonnemang och en enda ombordenhet som gäller i hela EU.

 Minimerad livscykelkostnad för systemen för inkassering av tullavgifter.

Beslutsfattarna bör överväga följande:

 För ett lämpligt genomförande av det europeiska vägtullsystemet krävs att
vägtullsenheter införs på ett rättvist och harmoniserat sätt för användarna.

 Installation av en ombordenhet under fordonets tillverknings- eller
registreringsprocess bör dels vara ett attraktivt alternativ för slutanvändaren, dels
eventuellt bli obligatoriskt för att underlätta utnyttjandet av det europeiska
vägtullsystemet.

 Samordning av samtliga ombordenheter och gränssnitt för montering i efterhand i
fordonen skulle underlätta genomförandet av det europeiska vägtullsystemet.

 Ett samordnat utnyttjande av ombordenheter med andra navigations- och
kommunikationssystem skulle underlätta användarnas acceptans för elektroniska
vägtullar.

 För att säkra en harmoniserad strategi för dataskydd krävs överenskommelser om
vilken information som bör tillgängliggöras och vilken information som bör förbli
konfidentiell.

 Hur befintliga standarder för elektroniska vägtullar skulle kunna inverka på framtida
åtgärder bör bedömas från fall till fall. Samtliga lösningar kanske inte kommer att
förbli kompatibla, även om det är önskvärt att nya åtgärder är driftskompatibla med
befintliga system för elektronisk avgiftsbetalning.
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Följande praktiska frågor bör undersökas:

 De befintliga tekniska lösningarna (inklusive ANPR) kan uppfylla de flesta tekniska
kraven på vägtullar i Europa, men alla är inte lika kostnadseffektiva.

 Vägtullorganen och användarna bör ha rätt att välja den enklaste och mest
ekonomiska tekniken för elektronisk avgiftsbetalning i hela EU.

 Det måste införas effektiva back office-system, system för överföring mellan olika
vägtullorgan och verkställighetssystem för att säkerställa betalningen av
tullavgifterna, utan att det skapar betydande ytterligare uppbördskostnader för
vägtullorganen eller betalningsförmedlarna.


