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Sammanfattning 
 
I denna studie ges en översikt av de viktigaste befintliga och framtida 
finansieringsinstrumenten och finansieringskällorna för EU:s transportinfrastruktur, 
särskilt de transeuropeiska transportnäten (TEN-T). Instrumenten diskuteras 
dessutom ur en mer analytisk synvinkel mot bakgrund av förändringarna av den 
rättsliga ramen. 
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SAMMANFATTNING OCH KOMMENTARER 

Bakgrund och syfte med undersökningen 
Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är en hörnsten i EU:s transportpolitik. Den 
nuvarande fleråriga budgetramen löper ut 2013 och i samband med detta lade 
kommissionen i oktober 2011 fram förslag om en översyn av politiken för de 
transeuropeiska transportnäten och regionalpolitiken. 
 
Parlamentets utskott för transport och turism har beställt denna studie för att få en översikt 
av de viktigaste befintliga och framtida finansieringsinstrumenten och finansieringskällorna 
för EU:s transportinfrastruktur, särskilt TEN-T. 
 

Översynen av politiken för de transeuropeiska transportnäten 
Under översynen av den gällande TEN-T-politiken konstaterade kommissionen att många 
av de viktigaste projekten (prioriterade projekt) var försenade. En orsak till förseningarna 
är att det saknas projektfinansiering. Hittills har TEN-T-politiken lett till ett lappverk av 
dåligt sammankopplade nationella projekt i stället för ett fullständigt sammanlänkat 
alleuropeiskt nät, vilket var den ursprungliga tanken. Därför krävs ökad uppmärksamhet på 
gränsöverskridande anslutningar, intermodal integration och förbättrad driftskompabilitet. 
 

Kommissionens förslag och finansieringen av TEN-T 
Dessa frågor behandlas från olika synvinklar i kommissionens förslag1. Först och främst har 
ett nät i två lager inrättats. Nätet består av ett stomnät som sammanlänkar alla viktiga 
ekonomiska centrum och de största hamnarna och flygplatserna, i kombination med ett 
bredare övergripande nät, som täcker samtliga viktiga internationella 
transportanslutningar. Projekt som bidrar till att förbättra gränsöverskridande anslutningar 
och att uppnå klimatmålen bör prioriteras. 
 
I vitboken om transport från 2011 stakar kommissionen ut målet att färdigställa det 
transeuropeiska transportnätet (TEN-T) till 2050 och stomnätet senast i slutet av 2030. 
Enligt kommissionens uppskattningar krävs investeringar på cirka 500 miljarder euro fram 
till 2020 för att färdigställa TEN-T. Av detta belopp kommer uppskattningsvis 
250 miljarder euro att behöva investeras i stomnätet (COM(2011)0665/3). 
 
Under åren 2007–2013 beräknas de totala investeringarna i TEN-T att uppgå till 
390 miljarder euro, varav andra (nationella) medel står för den största andelen, 73 procent 
(285 miljarder euro). Den återstående andelen på 27 procent (105 miljarder euro) 
finansieras via EU-fonder och Europeiska investeringsbanken (EIB). 
 
Budgeten för det nyligen framlagda förslaget om Fonden för ett sammanlänkat Europa 
(FSE-Transport) är nästan fyra gånger så stor som för de gällande TEN-T-programmen: 
31,7 miljarder euro jämfört med 8 miljarder euro. Ökningen beror delvis på att 
10 miljarder euro från budgeten för Sammanhållningsfonden har öronmärkts för SFS i syfte 
att prioritera TEN-T-nätet framför andra typer av transportinfrastruktur i stödberättigade 
länder. 
 

                                                 
1  Följande förslag behandlas: förslaget om översyn av TEN-T-riktlinjerna, förslaget om Fonden för ett 

sammanlänkat Europa (FSE) och förslaget om Sammanhållningsfonden. Se kapitlen 2.2. och 3 för en översikt 
av alla relevanta förslag och EU-dokument. 
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Kommissionen vill dessutom locka privata investerare, t.ex. institutionella investerare, att 
investera i TEN-T-projekt. Syftet med projektobligationsinitiativet är just att stimulera 
detta, eftersom det på så vis blir möjligt att förbättra kreditvärderingen av projekt genom 
att tillhandahålla garantier. Detta innebär i sin tur att EIB tar över vissa av projektriskerna. 
EIB mottar ett fast bidrag från TEN-T-programmet på 230 miljoner euro under 
pilotfasen (2012–2013). Syftet med detta är att korrigera marknadsmisslyckanden: 
bristande likviditet på marknaderna och riskaversion anges som orsaker, men det är 
diskutabelt om sådana aspekter kan räknas som verkliga marknadsmisslyckanden. 
Kommissionen förväntar sig att projektobligationsinitiativet skapar en hävstång på 
15-20 gånger kommissionens bidrag, även om det exakta måttet på ”hävstången” är 
osäkert (SEK(2011)1237).  
 
Offentlig-privata partnerskap är också värda att uppmärksammas i detta sammanhang. De 
är en lösning för att strukturera projekten och locka till sig finansiering från den privata 
sektorn. Offentlig-privata partnerskap blir alltmer populära, men ska inte betraktas som en 
patentlösning, eftersom projekt som finansierats via sådana partnerskap den senaste tiden 
har gett blandade resultat. Vissa projekt har blivit finansiellt ohållbara, ofta för att 
trafikvolymerna har varit mycket lägre än beräknat. Offentlig-privata partnerskap är 
särskilt fördelaktiga när byggföretagen själva står för design och konstruktion. Det är dock 
viktigt att partnerskap av den här typen alltid stöds av goda råd i 
upphandlingsförfarandena och de får inte utnyttjas för att stryka projekt från 
balansräkningen, vilket har varit fallet tidigare. Offentlig-privata partnerskap som är 
beroende av tillgång och/eller resultatrelaterade betalningsmekanismer bör behandlas 
särskilt försiktigt. 
 

Strategisk och operativ sammankoppling av EU-medel 
TEN-T-programmet finansierar främst järnvägsinfrastruktur och struktur för inre 
vattenvägar, medan ca hälften av de mycket större bidragen från Sammanhållningsfonden 
och Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) på transportområdet rör 
väginfrastruktur. Även om detta är en logisk följd av de olika målen för EU-fonderna och 
överensstämmer med den multimodala karaktären hos det övergripande nätet finns det en 
risk för ytterligare inlåsning till vägtransporten, vilket innebär att det kommer att bli 
svårare att uppnå de mycket ambitiösa målen för trafikomställningar i 2011 års 
transportvitbok. 
 
Kommissionen har kopplat ihop målen och prioriteringarna för de olika instrumenten på ett 
bättre sätt i sina förslag. Ett belopp på 10 miljarder euro från Sammanhållningsfonden har 
öronmärkts för SFS och sammanhållningspolitikens förhandsvillkor kommer att bidra till att 
förbättra den strategiska sammanlänkningen. SFS-förslagen ger dessutom 
10 procentenheter högre medfinansieringsnivåer för projekt som bidrar till minskade 
koldioxidutsläpp. Lämpliga kriterier för att bedöma dessa projekt kommer emellertid att 
vara en avgörande faktor. Trots att syftet med det övergripande politikpaketet är att bidra 
till minskade koldioxidutsläpp och trafikomställningar har storleken på bidraget från de nya 
TEN-T-förslagen inte beräknats. 
 
Utformning och förberedelse av projekten är frågor som bör uppmärksammas från ett 
operativt perspektiv. Samordningen av bidragsbeviljande och upphandlingsförfaranden är 
dessutom svår att hantera, särskilt för offentlig-privata projekt. Efterhandsvillkor för 
kapacitetsbyggande, ökad användning av offentlig-privata partnerskap och gemensamt 
stöd till projekt i de europeiska regionerna (Jaspers) samt ökad samordning mellan Jaspers 
och centralt förvaltade fonder kan bidra till att övervinna de befintliga hindren. 
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Politiska rekommendationer 
En lämplig ram är naturligtvis nödvändig, men det är inte tillräckligt för att skapa de rätta 
projekten ute på fältet. Kriterierna och mekanismerna för att prioritera projekten förtjänar 
därför särskild uppmärksamhet. Hittills har bedömningen av de ekonomiska och 
klimatmässiga följderna av TEN-T-projekt inte alltid varit effektiv. Detta kan förbättras 
genom skärpta och bindande krav för kvantifiering av de ekonomiska nettoeffekterna 
(kostnadsnyttoanalys) och klimateffekterna (koldioxidbedömning, s.k. carbon rating) samt 
förbättringar av den underliggande trafikplaneringen. Validering av oberoende organ 
(företrädesvis organ från medlemsstaterna som inte har några intressen i projektet i fråga) 
och certifiering av trafikmodeller bör dessutom bidra till oberoende, vetenskapligt sunda 
och mer transparenta bedömningsförfaranden. Det är också viktigt att se till att identiska 
trafikuppskattningar används i bedömningarna av de ekonomiska och klimatmässiga 
effekterna. Resultaten av dessa bedömningar kan tjäna som ett underlag för prioritering av 
olika projekt och/eller beslut om medfinansieringsgrad. 
 
Trafikavgifter och internalisering av externa kostnader kan fylla en central funktion genom 
att infrastrukturutnyttjandet optimeras och ger också ökade intäkter, som kan användas för 
(kors-)finansiering av ny infrastruktur och för att engagera privata investerare i projekten. 
Enligt de gällande finansieringsreglerna för Sammanhållningsfonden/Eruf dras intäkterna 
från trafikavgifter av från de totala projektbelopp som är stödberättigade för 
medfinansiering. Detta innebär att de gällande reglerna avskräcker från användning av 
trafikavgifter, vilket indirekt gynnar väginfrastrukturen. Anledningen till det är att 
EU-medlemsstaterna är tvungna att ta ut trafikavgifter för järnvägsinfrastruktur, vilket inte 
är fallet för väginfrastruktur och infrastruktur för inre vattenvägar. Kopplingen mellan de 
olika målen kan stärkas genom ett uttryckligt krav på användning av trafikavgifter tas med 
i stödberättigandekriterierna för projekt, eller åtminstone för vissa typer av projekt. 
Trafikavgifter kan också beaktas i prioriteringen av EU-finansiering eller genom att 
differentiera de högsta medfinansieringsbeloppen i förhållande till nettoväxthusgaseffekter. 
På så vis kan TEN-T-politiken även bidra till vitbokens mål för fullständig internalisering av 
externa kostnader. 
 
När det gäller innovativa instrument drar vi slutsatsen att de generellt sett kan bidra till att 
täppa till finansieringsluckan och minska den offentliga sektorns finansiella börda. Projekten 
kan vinna på privata investerares finansieringsdisciplin. Det är emellertid nödvändigt att 
konsolidera, rationalisera och standardisera de olika ”innovativa” finansinstrumenten. 
 

Ett mindre resursintensivt scenario 
Erfarenheten har visat att det är mycket svårt att skaffa tillräckliga resurser för storskaliga 
transportinfrastrukturinvesteringar och det kan dessutom bli ännu svårare i det rådande 
ekonomiska klimatet. Om offentliga eller privata investeringar inte är tillräckliga för att 
täcka de belopp som krävs enligt förslagen kan man därför behöva överväga ett alternativt 
scenario, en plan B. 
 
Denna plan B kan till exempel innebära att man måste prioritera hårdare inom de på 
förhand fastställda näten om resurserna brister och den ekonomiska tillväxten eventuellt 
saktar av. Resultaten av förbättrade och fullständigt oberoende kostnadsnyttoanalyser och 
koldioxidbedömning kan utgöra grunden för detta. Andra faktorer i ett sådant scenario kan 
vara starkare inriktning på trafikavgifter och intelligenta transportsystem, med 
målsättningen att effektivisera utnyttjandet av tillgänglig infrastrukturkapacitet. Vi 
rekommenderar att kommissionens förslag vidareutvecklas enligt dessa linjer. 


