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Resumé

Dette studie giver et overblik over programmet om motorveje til søs siden
begyndelsen på det. De undersøgelser, der er udført, har gjort det muligt at
konstatere tre primære hindringer.

Disse hindringer er: 1) interessenterne kender ikke nok til programmet 2) der
mangler kontinuitet, når finansiering af projektet er stoppet 3) samarbejdet
mellem interessenterne er ikke altid optimalt.

Disse tre faktorer sammenholdt med andre hindringer bevirker, at programmet
ikke har haft de virkninger, man kunne forvente. Derfor er der udarbejdet
anbefalinger og beskrevet mulige veje fremad for konceptet om motorveje til søs.
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SAMMENDRAG

Formål
Efter begyndelsen på programmet motorveje til søs i 2001 er konceptet blevet ændret og
tilpasset efter udviklingen i skibssektoren og ændringerne af de vigtigste punkter på den
europæiske dagsorden. Transport- og Turismeudvalget bestilte et studie om forbedring af
konceptet om motorveje til søs for at få et fuldt overblik over den historiske udvikling af
konceptet. Baggrunden for dette studie er den omfattende reform af det transeuropæiske
transportnet (TEN-T) og finansieringen af det under den nye flerårige finansielle ramme
gennem Connecting Europe-faciliteten.

Studiet giver det ønskede overblik over programmet om motorveje til søs og anvender
dette som basis for at udarbejde anbefalinger og beskrive mulige måder til at forbedre
konceptet om motorveje til søs. Disse bygger både på skrivebordsundersøgelser, der har
taget form af en gennemgang af den videnskabelig litteratur, og oplysninger, der er
indhentet i havnene og fra andre interessenter gennem interview, samt fra en
undersøgelse.

Udvikling af programmet om motorveje til søs
Programmet om motorveje til søs blev lanceret i Europa-Kommissionens hvidbog om
transportpolitik i 2001, der havde titlen: Den europæiske transportpolitik frem til 2010 - De
svære valg Hvidbogen var udtryk for Kommissionens ønske om at genoplive nærskibsfarten
og oprette et europæisk nærskibstrafiknet. I 2004 blev konceptet om motorveje til søs
yderligere uddybet, og i TEN-T-programmet (2007-2013) blev oprettelsen af disse
motorveje fremlagt som en prioritet. Årsagen til dette var, at nærskibstrafikken kunne
være med til at begrænse den trafikale overbelastning og lette adgangen til regioner og øer
i den yderste periferi. Det forventedes, at denne udvikling ville styrke samhørigheden og
fremme et dynamisk indre marked.

I henhold til 2004-retningslinjerne for TEN-T skal projekter, hvortil der søges om midler,
vedrøre mindst to havne i to forskellige medlemsstater, og målet skal være en ændring af
valget af transportmidler eller en styrkelse af samhørigheden. Programmet om motorveje
til søs kan bidrage til forskellige former for investeringer i forbindelse med:

 anlæg og infrastrukturer til havne og forbindelser til baglandet

 helårsadgang til anlæg (f.eks. opmudring og isbrydere)

 investeringer i informations- og kommunikationsteknologi til trafikstyring og
elektronisk rapporteringssystemer

 iværksætterstøtte, hvis offentlig støtte skønnes nødvendig for projektets
økonomiske levedygtighed, idet sådan støtte er begrænset til to år og kun kan ydes
til støtte af behørigt begrundede anlægsomkostninger

 studier til bestemmelse af nye tjenesters markedspotentiale og til gennemførelse af
analyser af nye og eksisterende godsbevægelser til nye tjenester samt
konsekvensanalyser, gennemførelse og finansiering.
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I 2012 fremlagdes 2020-strategien. I strategien fokuseres bl.a. på bæredygtighed. Efter de
nye retningslinjer for TEN-T i 2013, er dette fokus indarbejdet i de fleste programmer om
motorveje til søs. I de nye retningslinjer hedder det, at motorveje til søs og finansiering af
TEN-T bliver til en del af Connecting Europe-faciliteten, og der skabes nye muligheder inden
for programmet om motorveje til søs, navnlig:

 forbindelser til havne i tredjelande

 inklusion af forbindelser til bagland

 inklusion af alternative brændstofprojekter.

Resultater
Motorveje til søs er blevet til et EU-program, der har finansieret mere end fyrre projekter
via TEN-T, og det har et budget på mere end 400 mio. EUR som incitamenter. Dette beløb
omfatter 2013-indkaldelserne. De samlede offentlige og private investeringer skønnes at
beløbe sig til 2 mia. Herudover er der finansieret fire programmer via Marco Polo-
programmet, der gav lidt under 20 Mio. EUR som incitamenter. På trods af disse betydelige
investeringer faldt andelen af nærskibstrafik i forhold til andre transportformer en smule i
perioden 2001-2011. Det kan derfor hævdes, at stimuleringen af nærskibstrafikken ikke
direkte har bevirket en strukturelt bedre konkurrencesituation for denne transportform.

Man kan dog argumentere for, at programmet motorveje til søs indirekte har stimuleret til
et styrket samarbejde mellem havne, hvilket over tid kan få positive virkninger for
styringen og størrelsen af nærskibstrafikstrømme.

De vigtigste kritikpunkter, der fremhæves både i videnskabelige undersøgelser og af
havnene selv, er:

 Nogle havne (store eller små) kender endnu ikke til programmet om motorveje til
søs.

 Programmet om motorveje til søs er ikke blevet betragtet som specielt tiltrækkende,
da konceptet fra starten ikke har været særligt klart. Nogle af de havne, der kender
til programmet om motorveje til søs, er ikke bevidst om, hvor kompleks det er.

 De vigtigste modtagere af programmet er ikke tilstrækkeligt klar over de fordele,
det giver. Mange repræsentanter fra havne (der også er blevet interviewet) har
angivet, at de ikke har været klar over alle de muligheder, som programmet
tilbyder. Dette fører til, at visse muligheder for nye interessante
nærskibstrafikforbindelser forbigås. Selv når interessenter angiver, at de
værdsætter programmet, anfører de at procedurerne er besværlige. Desuden kan
indkaldelser af forslag undertiden være vanskelige at forstå. Informationerne skal
være tydeligere og mere præcise, hvad angår prioriteterne i indkaldelser af forslag.
Den tid, der er nødvendig for at udarbejde projekterne og oprette konsortier
trækker store veksler på havnemyndighedernes kapacitet.

 For tiden mangler der en klar konsekvensanalyse af programmet om motorveje til
søs. Dette fører til den konklusion, at det er nødvendigt at fastsætte bedre
nøgleresultatindikatorer forud for investeringerne med henblik på at vurdere
virkningerne på det samlede transportmarked.

 Programmet om motorveje til søs kræver fortsatte tilpasninger og orienteringer, der
tager højde for hovedrivkræfterne på markedet.
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Anbefalinger og scenarier
En generel anbefaling, der bør følges i alle scenarier, er at øge opmærksomheden omkring
programmet om motorveje til søs. Det er nødvendigt klart at afgrænse, hvem
interessenterne er, og at være mere aktiv for at involvere disse interessenter.
Ansøgningsprocedurerne for projekter under programmet om motorveje til søs skal gøres
så ligefremme som muligt, og indkaldelserne skal være enkle og tydelige. Interessenterne
bør kontaktes proaktivt for at informere dem om mulighederne ved programmet om
motorveje til søs.

Andre anbefalinger er tilpasset de forskellige scenarier. Udover et referencescenario, der
består i at fortsætte programmet om motorveje til søs i dets nuværende form, er to andre
scenarier beskrevet udførligt:

1) Bæredygtigt scenarie: I dette scenarie fokuseres på begrænsning af
miljøpåvirkningerne gennem anvendelse af alternative brændstoffer, innovative
skibskonstruktioner, havneanlæg og brug af nye former for materiale såsom
kompositmateriale.  Det er nødvendigt at forbedre programmet om motorveje til
søs, hvis det skal have en bæredygtig indvirkning på kvaliteten og
konkurrencesituation af motorveje til søs.

2) Scenarie om forvaltning af forsyningskæden: Dette scenarie fokuserer på hele
forsyningskæden, som nærskibstrafikken er del af. Projekter, der ikke fokuserer
herpå, risikerer ikke at opfylde de oprindelige målsætninger, da der opstår en risiko
for manglende samarbejde mellem de interessenter, der er relevante for projektet.
Motorveje til søs er del af en kompleks forsyningskæde, der hverken starter eller
ender i søhavne. Nærskibstrafik er i mange tilfælde (hvis ikke alle) en af forskellige
transportformer i en kæde, og et antal interessenter er repræsenteret i denne kæde
fra afskiber til kunde. Det er nødvendigt at projekterne om motorveje til søs tager
hele forsyningskæden i betragtning, så de "forbindes" til andre led i kæden og ikke
bliver til isolerede projekter. Forsyningskæder, som nærskibstrafik spiller en central
rolle i, er ikke begrænset til Europas grænser. De forbinder den europæiske industri
og de europæiske forbrugere til andre vigtige europæiske og ikkeeuropæiske
regioner. Tredjelande bør betragtes som en del af nærskibstrafiknettene og bør
derfor inddrages i projekter om motorveje til søs.


