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Sammanfattning

Denna studie är en uppdatering av studien från början av 2013 om
investeringar i TEN-T-projekt, med fem nya fallstudier, varav tre är megaprojekt
som fortfarande är på planeringsstadiet eller befinner sig i inledningsstadiet:
Lyon-Turin, Eisener Rhein och S21/Stuttgart-Ulm. Studien visar att alla aktörer
inte har tagit vara på tidigare erfarenheter om hur man framgångsrikt utvecklar
projekt. Innan beslut fattas om projekt måste allmänheten involveras tidigt och
på ett transparent sätt och projektdefinitionen måste vara tydlig.  Studien
föreslår att man gör en uppskattning av de övergripande ekonomiska fördelarna
och det europeiska mervärdet för att samhällsekonomiskt motivera fördelarna
med gränsöverskridande projekt i mångmiljardklassen i EU.
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

Syfte
Syftet med denna studie är att uppdatera den tidigare studien från april 2013 om
investeringar och kostnader för stora TEN-T-projekt. I den studien behandlades förfarandet
för bedömning och urval av stora transportprojekt som ska medfinansieras av EU.
Facklitteraturen och revisionsrätten har i sina bedömningar identifierat flera driftsproblem
och studien från 2013 innehåller slutsatser och rekommendationer om hur sådana
driftsproblem kan undvikas. I denna uppdatering beskrivs hur långt man kommit med den
politiska processen på EU-nivå under översynen av riktlinjerna för TEN-T då man enades
om dem i slutet av 2013. Dessutom har fem nya fallstudier om megaprojekt genomförts,
och vissa utvalda fallstudier från 2013 har uppdaterats för att beakta den senaste
utvecklingen i fråga om planering och byggande. Totalt presenteras tolv fallstudier i denna
studie.

Analys och resultat
Av dessa tolv fall utgör de första fem järnvägsprojekt, det sjätte ett blandat järnvägs-
vägprojekt, följande två är vägprojekt, projekt 9-11 är järnvägstunnlar i Alperna och det
tolfte projektet är en vattenväg. De totala kostnaderna för projekten varierar från 131
miljoner euro till 9,7 miljarder euro. Där kostnads-nyttoförhållanden finns och rimligt lågt
diskonto tillämpas för beräkningen uppskattas kostnads-nyttoförhållandet till mellan 1,5
och 6,5.  Återbetalningstiden ligger på mellan 15 och 50 år. Internräntan beräknas ligga på
mellan 4,7 % och 9,4 %.

För två av fallstudierna kan efterhandsanalyser göras, två andra är delvis avslutade och
ytterligare två andra håller på att byggas. Övriga sex fallstudier rör infrastruktur i olika
planeringsstadier. Två av dem är i utforskningsfas som redan har inletts (Brenner, Lyon-
Turin), och denna fas kommer sannolikt att inledas inom kort för Fehmarn Bält.
Järnvägslinjen för Östersjön, Rail Baltica, är fortfarande i projektutformnings- och
planeringsstadiet medan Eisener Rhein ser ut att vara i en preliminär planeringsfas.

Vad öppenhet beträffar kan de allmänna iakttagelserna i den tidigare studien bekräftas.
Nyare projekt, särskilt när de fortfarande är i planeringsstadiet, förefaller redan anpassa sig
till kraven på större öppenhet och tillhandahåller mer ingående studier online (t.ex.
järnvägslinjen för Östersjön, Lyon-Turin), eller på begäran (t.ex. Fehmarn Bält fast
förbindelse). I vissa fall hindrar dock alltför många och ibland motsägande dokument och
uttalanden en tydlig förståelse av ett projekt. Detta befäster våra rekommendationer från
den tidigare studien att upprätthålla en central projektdatabyrå vid kommissionen, som
samlar in och sprider relevanta uppgifter och relevant information från studier (t.ex. för
järnvägslinjen för Östersjön).

Generellt har beslutsprocessen om medfinansiering för TEN-T förbättrats avsevärt under de
senaste sju åren. De nya riktlinjerna för TEN-T och den nya förordningen om Fonden för ett
sammanhållet Europa kommer ytterligare att förbättra projekturvalet och finansieringen av
TEN-T. På grund av betoningen på gränsöverskridande projekt och ökad medfinansiering
från EU kommer medlemsstaterna att behöva acceptera att EU får en större roll i fråga om
beslut och genomförande av projekt. Detta förefaller rimligt för utvecklingen av ett verkligt
europeiskt nät.
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Att verkställa de nya riktlinjerna och respektera befintliga och nyetablerade villkorligheter,
med beaktande av rekommendationerna i denna studie, verkar vara det viktigaste för att
förbättra TEN-T-konceptet och göra medfinansieringen mest fördelaktig för EU. Öppenhet i
beslutsfattandet verkar vara en tillgång för detta ändamål, både för projektansvariga som
utvecklar mindre riskfyllda projekt med högre prestanda och mer allmänt accepterade samt
för EU-medborgarna som gynnas ekonomiskt och miljömässigt.

Rekommendationer
(1) Metoderna för planering, prognos och bedömning behöver utvecklas ytterligare för att
utgöra effektivt stöd för beslut om stora transportprojekt som rör multimodala nät.

(2) Planerings- och upphandlingsprocesserna i varje medlemsstat skiljer sig åt och kan vara
påverkade på grund av särskilda politiska intressen. Moraliska risker kan leda till olämplig
projektutformning om medlemsstaterna söker EU-finansiering. EU:s
medfinansieringsmekanism för transportprojekt behöver därför strängt kontrolleras och
övervakas.

(3) Bättre information, samordning och deltagande är centrala frågor.


