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Resumé

Dette studie opdaterer studiet om TEN-T-investering, der blev afsluttet i
begyndelsen af 2013, og føjer fem nye casestudier til analysen, hvoraf tre
omhandler megaprojekter, som fortsat er i planlægningsfasen eller i den tidlige
fase af gennemførelsen: Lyon-Torino, Jern-Rhinen og S21/Stuttgart-Ulm.
Resultaterne bekræfter, at det ikke er alle aktører, som har taget ved lære af,
hvordan projekter udvikles på vellykket vis. Der er et særligt behov for en tidlig
og gennemsigtig offentlig deltagelse og en klar projektdefinition, inden der
træffes beslutning om et projekt. Nye resultater antyder, at det er nødvendigt at
måle de mere omfattende økonomiske fordele og den europæiske merværdi for
at kunne begrunde de socioøkonomiske fordele ved grænseoverskridende
projekter til mange milliarder EUR.
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Formål
Formålet med dette studie er at opdatere det tidligere studie fra april 2013 om "TEN-T
Large Projects - Investments and Costs". Dette omhandlede vurderingen og udvælgelsen af
store transportprojekter til EU-samfinansiering. Litteraturen og Den Europæiske
Revisionsret havde identificeret en række operationelle problemer i forbindelse med
sådanne vurderinger, og studiet fra 2013 fremlagde konklusioner på og anbefalinger om,
hvordan disse problemer kunne undgås. Denne 2014-opdatering beskriver de fremskridt,
der er opnået i den politiske proces på EU-plan, i forbindelse med revisionen af
retningslinjerne for TEN-T, da de blev fastlagt i slutningen af 2013. Der er desuden blevet
gennemført fem nye casestudier om megaprojekter, og visse udvalgte casestudier i
rapporten fra 2013 er blevet opdateret for at tage hensyn til den seneste udvikling i
planlægningen eller udarbejdelsen af disse. Der fremlægges i alt 12 casestudier i dette
studie.

Analyse og resultater
Ud af disse 12 studier omhandler de første fem jernbaneprojekter, det sjette er et
kombineret vej- og jernbaneprojekt, de næste to er vejprojekter, projekterne 9-11
vedrører basetunneller til alpine jernbanegrænseovergange, og det tolvte projekt
omhandler en vandvej.  Projekternes samlede omkostninger er på mellem 131 mio. EUR og
9,7 mia. EUR. Når cost-benefit-forholdene er beregnet, og der anvendes forholdsvis lave
diskonteringssatser til beregningen heraf, anslås de til at være mellem 1,5 og 6,5.
Tilbagebetalingsperioderne er på mellem 15 og 50 år og de økonomiske rentabilitetssatser
på mellem 4,7 og 9,4 %.

To af casestudierne tager højde for efterfølgende analyser, to er delvist afsluttet, og to er
under udarbejdelse. De seks andre casestudier vedrører infrastrukturer på forskellige
planlægningsstadier. To af dem (Brenner og Lyon-Torino) er i en sonderende fase, som
allerede er blevet indledt, og denne fase forventes også snart at blive iværksat for Femern
Bælt-projektet. Projekterne Rail Baltic og Seine-Schelde er stadig på udformnings- og
planlægningsstadiet, mens Jern-Rhinen-projektet synes at være i en indledende
planlægningsfase.

For så vidt angår gennemsigtighed kan de generelle bemærkninger i det tidligere studie
bekræftes. Nyere projekter, især når de stadig er i planlægningsfasen, synes allerede at
være ved at blive tilpasset krav om øget gennemsigtighed og tilvejebringelse af flere
detaljerede studier online (f.eks. Rail Baltic, Lyon-Torino) eller efter anmodning (f.eks. den
faste forbindelse over Femern Bælt). Der er imidlertid for mange og undertiden
modstridende dokumenter og udtalelser, som i visse tilfælde hæmmer den klare forståelse
af et projekt. Dette understreger vores anbefalinger fra det tidligere studie om at bibeholde
et centralt kontor for projektdata i Kommissionen, som indsamler og formidler relevante
data og studieoplysninger (f.eks. til Rail Baltic(a)).

Beslutningsprocessen i forbindelse med samfinansieringen af TEN-T er generelt blevet
betydeligt forbedret i de seneste syv år. De nye retningslinjer for TEN-T og den nye CEF-
forordning vil forbedre projektudvælgelsen og finansieringen af TEN-T yderligere. Eftersom
der lægges vægt på grænseoverskridende projekter og øget EU-samfinansiering, vil
medlemsstaterne i sagens natur skulle acceptere at spille en større rolle i EU i forbindelse
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med projektbeslutninger og projektgennemførelse. Dette forekommer rimeligt med henblik
på at udvikle et ægte europæisk netværk.

Håndhævelse af de nye retningslinjer og overholdelse af de eksisterende og nyligt fastlagte
betingelser under hensyntagen til anbefalingerne i dette studie synes at være de centrale
elementer til at forbedre TEN-T-konceptet og sørge for, at dets samfinansiering er til størst
mulig gavn for Den Europæiske Union.  Gennemsigtighed i beslutningstagningen synes
derfor at være en fordel, både for de projektledere, som udvikler projekter med bedre
resultater, der er mindre risikobetonede og mere anerkendte, og for de EU-borgere, som vil
drage økonomisk og miljømæssig nytte heraf.

Anbefalinger
1) Metoderne til planlægning, prognoser og vurdering skal videreudvikles for effektivt at
kunne understøtte beslutningstagningen for store transportprojekter inden for et
multimodalt netværk.

2) Planlægnings- og udbudsprocesserne i hver medlemsstat er forskellige og kan være
farvet af særlige politiske interesser. Moralske risici kan føre til upassende udformning af
projekter, hvis medlemsstaterne ansøger om EU-finansiering. EU's
samfinansieringsmekanismer for transportprojekter skal derfor være omfattet af streng
kontrol og overvågning.

3) Bedre oplysninger, samordning og deltagelse er centrale spørgsmål.


