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Sammanfattning

I denna studie ges en översikt av programmet Höghastighetsleder till sjöss
alltsedan det inletts. Den forskning som utförts har gett vid handen att tre
huvudsakliga hinder föreligger.

Hindren är följande: 1) Aktörerna är inte tillräckligt medvetna om programmet. 2)
Det brister i kontinuitet efter att projektfinansieringen avslutats. 3) Samarbetet
mellan aktörerna är inte alltid det bästa möjliga.

Tillsammans med andra hinder har dessa tre faktorer lett till att programmet blivit
mindre effektivt än man kunnat vänta sig. Därför har det utfärdats
rekommendationer och möjliga scenarier för en förbättring av konceptet
Höghastighetsleder till sjöss.
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER

Syfte
Sedan programmet Höghastighetsleder till sjöss infördes 2001 har begreppet förändrats
och anpassats, till följd av utvecklingen inom sjöfartssektorn och
tyngdpunktsförskjutningarna på den europeiska agendan. Utskottet för transport och
turism beställde en studie av hur konceptet Höghastighetsleder till sjöss skulle kunna
förbättras, för att få en fullständig översikt av hur konceptet utvecklats under tidens gång.
Denna översyn infogar sig som ett led i den stora reformen av det transeuropeiska
transportnätet och finansieringen av det enligt den nya fleråriga budgetramen, genom
Fonden för ett sammanlänkat Europa.

I denna rapport ges den efterfrågade översikten av programmet Höghastighetsleder till
sjöss, vilken sedan tas som grund för rekommendationer och möjliga scenarier för en
förbättring av begreppet Höghastighetsleder till sjöss. De sistnämnda bygger såväl på
teoretiska analyser i form av en genomgång av facklitteratur som på information som
samlats in från hamnar och andra aktörer med hjälp av intervjuer och en undersökning.

Utvecklingen av programmet Höghastighetsleder till sjöss
Programmet Höghastighetsleder till sjöss infördes genom kommissionens vitbok om
transportpolitik från 2001: Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför
framtiden. I vitboken uttryckte kommissionen sin önskan om att gjuta nytt liv i närsjöfarten
och inrätta ett europeiskt nät av närsjöfartsförbindelser. Under 2004 vidareutvecklades
begreppet Höghastighetsleder till sjöss och inrättandet av dem framlades som ett
prioriterat projekt inom programmet Transeuropeiska transportnät (2007–2013). Orsaken
till detta var att närsjöfarten kunde bidra till att minska trafikstockningar på vägar och göra
randområden och öregioner mer lättillgängliga. Detta förväntades bli till nytta för både
sammanhållningen och en dynamisk inre marknad.

Enligt riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten från 2004 skulle projekt för vilka
det ansöktes om medel ur programmet Höghastighetsleder till sjöss beröra minst två
hamnar i två olika medlemsstater och syftet med dem skulle vara att åstadkomma
trafikomställning eller sammanhållning. Programmet Höghastighetsleder till sjöss kan bidra
till olika slag av investeringar med inriktning på:

 anläggningar och infrastrukturer för hamnar och inlandsförbindelser,

 att göra anläggningarna tillgängliga året om (t. ex. med hjälp av muddring och
isbrytare),

 investeringar i informations- och kommunikationsteknik, inriktade på system för
trafikhantering eller elektronisk rapportering,

 startbidrag om ett projekts livsduglighet anses förutsätta offentligt stöd, varvid
stödet ska vara begränsat till två år och beviljas bara för vederbörligen styrkta
kapitalkostnader,

 undersökningar med kartläggning av marknadspotentialen för nya tjänster och
analys av nya och befintliga godsflöden för nya tjänster, tillsammans med
konsekvensbedömningar, genomförande och finansiering.

Under 2012 framlades Europa 2020-strategin. Tyngdpunkten för denna strategi vilar bl. a.
på hållbarhet. Efter att de nya riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten tillkom
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2013 har denna tyngdpunkt också tagits med i programmet Höghastighetsleder till sjöss. I
riktlinjerna står det att finansieringen av programmet Höghastighetsleder till sjöss och av
de transeuropeiska transportnäten blir en del av Fonden för ett sammanlänkat Europa och
där erbjuds även följande nya möjligheter inom programmet Höghastighetsleder till sjöss:

 Förbindelser med hamnar i tredjeländer.

 Inlandsförbindelser.

 Projekt för alternativa bränslen.

Resultat
Programmet Höghastighetsleder till sjöss har utvecklat sig till ett EU-program, med vars
hjälp det bekostats över fyrtio projekt genom de transeuropeiska transportnäten, så att
budgeten kommit att omfatta incitament på över 400 miljoner euro, inräknat
anbudsinfordringarna för 2013. De totala investeringarna från både offentliga och privata
aktörer uppskattas till 2 miljarder euro. Dessutom finansierades fyra projekt via
programmet Marco Polo, vilket resulterade i incitament på strax under 20 miljoner euro.
Trots dessa omfattande investeringar kom dock närsjöfartens andel av transporterna att
under perioden 2001–2011 minska något, jämfört med andra transportsätt. Man kunde
därför hävda att stimulansen av närsjöfart inte direkt resulterat i att detta transportsätt
kommit att få en bättre ställning inom konkurrensen.

Dock kunde man dra den slutsatsen, att programmet Höghastighetsleder till sjöss indirekt
stimulerat till bättre samarbete mellan olika hamnar, vilken i sinom tid skulle kunna bli till
nytta för hanteringen av godsflöden inom närsjöfarten och förbättra dem.

Den huvudsakliga kritiken som uttrycks från både akademiskt håll och av hamnarna själva
handlar om följande:

 Vissa hamnar (större eller smärre) känner fortfarande inte till programmet
Höghastighetsleder till sjöss.

 Programmet har blivit lidande av att det inte upplevts som attraktivt, eftersom
själva konceptet Höghastighetsleder till sjöss inte varit särskilt klart utformat från
början. Somliga av de hamnar som känner till programmet vet inte om hur komplext
det är.

 Programmets huvudsakliga stödmottagare känner inte tillräckligt bra till vilka
möjligheter det erbjuder. Många företrädare för hamnar (som också intervjuades)
lät också förstå att de inte kände till alla de möjligheter som programmet erbjuder.
Detta leder till att förbindelser som skulle kunna vara av intresse för närsjöfarten
inte tas till vara. Till och med i de fall när programmet får erkänsla från aktörshåll
upplevs förfarandena som tungrodda. Anbudsinfordringarna är ibland också svåra
att tolka korrekt. Det bör ges tydligare och mer koncis information om vad som
prioriteras i samband med en anbudsinfordran. Hamnmyndigheternas kapacitet
pressas av den tid som krävs för att ställa upp projekt och bilda konsortier.

 I dagens läge finns det inte någon klar konsekvensbedömning av programmet. Av
detta kan man sluta sig till att det måste fastställas bättre
nyckelutförandeindikatorer innan investeringarna görs, för att man ska kunna
bedöma hur de påverkar transportmarknaden som helhet.

 Programmet Höghastighetsleder till sjöss måste fortlöpande anpassas och
nyinriktas, varvid hänsyn ska tas till marknadskrafterna.
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Rekommendationer och scenarier
En allmän rekommendation som måste tas upp i alla eventuella scenarier är att man måste
få programmet Höghastighetsleder till sjöss att synas bättre utåt. Det behövs tydliga
insikter om vilka aktörerna är och man skulle kunna arbeta aktivt för att få dessa aktörer
att medverka. Det måste gå så lätt som möjligt att rikta projektansökningar till
programmet och anbudsinfordringarna måste vara klara och tydliga. Aktörerna bör på
förhand informeras om vilka möjligheter programmet har att erbjuda.

Andra rekommendationer hör samman med olika scenarier. Förutom ett referensscenario
som består i att programmet Höghastighetsleder till sjöss fortsätter i sin nuvarande form
har två andra scenarier tagits fram.

1) Hållbarhetsscenariet. Detta scenario går ut på att tyngdpunkten förläggs till minskad
miljöpåverkan tack vare alternativa bränslen, innovativ fartygskonstruktion,
hamnanläggningar och användning av nya material såsom kompositmaterial.
Programmet Höghastighetsleder till sjöss måste bli bättre om det ska få en varaktig
inverkan på kvaliteten hos höghastighetslederna till sjöss och deras ställning inom
konkurrensen.

2) Scenariot med leveranskedjestyrning. Här ligger tyngdpunkten på hela
leveranskedjan, i vilken närsjöfarten ingår som ett led. Om ett projekt saknar denna
tyngdpunkt kan dess resultat bli sämre än vad som ursprungligen åsyftats, eftersom
det kan brista i samarbetet mellan de aktörer som har relevans för projektet.
Höghastighetsleder till sjöss ingår i en mångfasetterad leveranskedja som varken
börjar eller slutar i hamnarna. Närsjöfarten är i många fall (om inte rentav i
samtliga fall) ett av flera olika transportsätt inom en kedja och inom dessa kedjor
finns flera olika aktörer företrädda, alltifrån avsändare till slutkunder. I samband
med projekten inom Höghastighetsleder till sjöss bör man ta hänsyn till
leveranskedjan som helhet så att projekten kommer att ”anknytas” till andra
”länkar” i kedjan och inte står lösryckta för sig själva. Leveranskedjor där
närsjöfarten spelar en nyckelroll begränsas inte av Europas gränser. De förbinder
områden för Europas industri och konsumenter med andra viktiga regioner, både
inom och utanför Europa. Tredjeländer måste anses ingå i närsjöfartsnäten och
måste därför få medverka vid projekt inom Höghastighetsleder till sjöss.


