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Sammanfattning
I EU-medfinansierade megaprojekt inom transportinfrastruktur är stora projekt med
en gränsöverskridande dimension. Vi har valt att kalla dem ”flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur” i den här rapporten. De är viktiga länkar för slutförandet av
EU:s transportnät. Vart och ett av flaggskeppsprojekten kostar mer än 1 miljard euro
och förväntas leda till socioekonomiska vinster.
Sedan 2013 är EU:s plan att EU:s stomnät för transporter ska vara klart senast 2030.
Fördraget ger medlemsstaterna ansvaret för genomförandet av projekt inom
transportnätet. EU bidrar till utvecklingen av det transeuropeiska nätet genom att
identifiera och stödja projekt av gemensamt intresse.
EU:s stöd till delar av flaggskeppsinfrastrukturerna hjälper medlemsstaterna att nå
dessa mål och skapar samtidigt europeiskt mervärde.

II Vi bedömde om Europeiska kommissionen har sett till att de EU-medfinansierade

gränsöverskridande infrastrukturprojekten inom EU:s stomnät för transporter är
välplanerade och effektiva. För att göra det analyserade vi om kommissionen har
säkerställt att de förfaranden som tillämpas i medlemsstaterna för att bygga dessa
viktiga infrastrukturer leder till att stomnätskorridorerna slutförs och blir driftklara till
2030, om planeringen av infrastrukturerna håller hög kvalitet och är tillförlitlig och
transparent, om genomförandet av infrastrukturprojekten är effektivt och om
kommissionen utövar lämplig tillsyn över EU-medfinansierade investeringar i åtgärder
som ingår i flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur.

III Vi valde ut åtta flaggskeppsprojekt med gränsöverskridande inslag inom sju av nio

stomnätskorridorer. Granskningen omfattade infrastrukturer för transport på väg,
järnväg och inre vattenvägar samt kombinationer av järnväg/väg och sjöfart/järnväg i
13 medlemsstater. Den totala kostnaden för de granskade infrastrukturerna var
54,0 miljarder euro. EU:s medfinansieringsanslag till de åtta infrastrukturerna i urvalet
har hittills uppgått till 7,5 miljarder euro, varav 3,4 miljarder euro redan har betalats
ut. Vi granskade också 17 underliggande åtgärder som utgör delar av dessa
infrastrukturprojekt.

IV Sammantaget har vi gjort följande iakttagelser:
o

Sannolikt kommer sex av de åtta analyserade flaggskeppsinfrastrukturerna inte
att vara fullt driftklara till 2030, inbegripet anslutningslinjer, såsom planerades
2013. Eftersom infrastrukturprojekten och deras anslutningslinjer är viktiga länkar
i stomnätskorridorerna är det därmed också osannolikt att anslutbarhet i EU:s
stomnät för transporter uppnås fullt ut till 2030, vilket innebär att varken EU:s
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transportnät eller de förväntade nätverkseffekterna kommer att ha förverkligats
till dess. Dessutom kommer inte alla flaggskeppsprojekt inom
järnvägsinfrastruktur att uppfylla minimikraven enligt TEN-T-förordningen för
godstransporter på järnväg till 2030.
Medlemsstaterna har olika nationella prioriteringar som kanske inte
sammanfaller med de investeringar som krävs i EU:s transnationella korridorer.
Medlemsstaterna har också olika förfaranden för att utföra arbeten, och
genomförandet går olika snabbt. Stödet för och motståndet mot
flaggskeppsinfrastrukturerna varierar stort, och politiska prioriteringar kan ändras
över tid. Kommissionen ansvarar för en sund ekonomisk förvaltning av EU:s
medfinansiering till stöd för byggandet av flaggskeppsinfrastrukturer.
Kommissionen har begränsade rättsliga verktyg för att övervaka att
medlemsstaterna slutför nätverket i tid och se till att EU:s fastställda
prioriteringar verkställs. Men den har ännu inte använt de verktyg som finns,
förutom ett fåtal genomförandeakter, trots att det redan är känt att vissa
korridorer sannolikt inte kommer att vara fullt driftklara till 2030. Förseningarna i
byggandet och idrifttagandet av flaggskeppsprojekten gör att fem av de nio TENT-korridorerna riskerar att inte kunna fungera ändamålsenligt.
o

Vi konstaterade att planeringen av vissa centrala delar av de åtta
flaggskeppsinfrastrukturer som vi tittade på behövde förbättras och att det fanns
en risk för att trafikprognoserna var överoptimistiska. Hälften av prognoserna var
dåligt samordnade. De tidigare godstrafikprognoserna för infrastrukturprojekten
Lyon–Turin och Seine–Schelde är mycket högre än nuvarande trafiknivåer. När
det gäller Brennerbastunneln har de tre medlemsstaterna hittills inte genomfört
någon harmoniserad trafikstudie, och de har ifrågasatt varandras siffror och
metoder. Kommissionen har heller inte gjort någon egen oberoende
behovsanalys.
Kostnadsnyttoanalyser har utförts för delar som ingår i
flaggskeppsinfrastrukturer. Men inte i något av de åtta infrastrukturprojekten i
vårt urval användes dessa kostnadsnyttoanalyser som ett direkt verktyg för det
politiska beslutsfattandet om infrastrukturprojektet som helhet. Det gjordes
ingen kostnadsnyttoanalys som omfattade alla föreslagna arbeten inom ett
flaggskeppsprojekt som helhet innan EU tillhandahöll medfinansiering. När det
gäller berörda parters delaktighet fann vi några exempel på god praxis men också
fall där berörda parter kunde ha involverats bättre. Kommissionen är inte
tillräckligt synlig i denna process för att främja det europeiska mervärdet i
infrastruktursatsningarna.

o

Genomförandet av infrastrukturerna är inte effektivt. Den genomsnittliga
byggtiden för de åtta infrastrukturprojekten i urvalet är 15 år. Tillvägagångssättet
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att medfinansiera mindre delar av flaggskeppsprojekt i artificiell konkurrens med
andra projekt som inte ingår i en flaggskeppsinfrastruktur leder till dubbelarbete,
är ineffektivt och riskerar att ge sämre överblick, och det finns inga
kompetenscentrum inom kommissionen som kan styra och vägleda de
projektansvariga så att EU:s medfinansiering av flaggskeppsinfrastrukturer blir
effektivare och ändamålsenligare.
Sett till alla åtta flaggskeppsinfrastrukturerna har ändringar av utformning och
omfattning under projekttiden hittills lett till kostnadsökningar på 17,3 miljarder
euro (eller 47 %) jämfört med de ursprungliga kostnadsuppskattningarna. Det
finns också omfattande byråkrati. För den 582 km långa motorvägen A1 i
Rumänien krävs ett bygglov för varje 7 km motorväg och ett miljötillstånd för
varje 26 km.
Mycket långa förseningar har uppstått: för huvuddelarna av flaggskeppsprojekten,
utan hänsyn till den tid som behövs för anslutande infrastruktur, har den
genomsnittliga förseningen fram till idrifttagandet varit 11 år. Detta får betydande
konsekvenser för säkerheten och äventyrar effektiviteten i EU:s medfinansiering.
Vi noterade också att 1,4 miljarder euro i EU-medfinansiering redan hade dragits
tillbaka jämfört med de ursprungliga anslagen för 17 granskade åtgärder.
o

Kommissionens övervakning av medlemsstaternas slutförande av
stomnätskorridorerna sker på avstånd. För att övervaka framstegen använder den
ett informationssystem för att samordna och stödja politiken, och förlitar sig på
de europeiska samordnarnas hjälp, vilka har få resurser och begränsade
befogenheter för att kunna utöva ändamålsenlig tillsyn. Vid delad förvaltning, där
det primära ansvaret för genomförandet ligger hos den förvaltande myndigheten
i fråga, fann vi fall där EU-medel till ett belopp på totalt 12,4 miljoner euro
använts på ett icke-optimalt sätt och 3,7 miljoner euro i EU-medfinansiering
slösats bort på motorvägen A1 i Rumänien.
Kommissionen kopplar fortfarande EU:s medfinansiering av projekt till enbart
output. Kommissionen samlar inte in information om resultaten och i vilken grad
investeringarna varit lönsamma på infrastrukturprojektnivå (dvs. om och när
projekt kommer att uppnå förväntade resultat). Det finns inga särskilda
förfaranden för uppgiftsinsamling och oberoende bedömning av huruvida
konstruktionsspecifikationerna är lämpliga för de potentiella trafiknivåerna på
infrastrukturerna innan åtaganden om medfinansiering från EU ingås. För Rail
Baltica tyder vår analys på att höghastighetslinjen för blandad trafik riskerar att bli
ekonomiskt ohållbar, även med en fullständig anslutning till Warszawa. För den
fasta Fehmarn Bält-förbindelsen gjorde kommissionen ingen kritisk bedömning av
de mycket höga kostnaderna för den tyska anslutningslinjen till den föreslagna
höghastighetsjärnvägslinjen mellan Köpenhamn och Hamburg, som kan leda till
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en kilometerkostnad på upp till 46 miljoner euro. Allt detta gör att
kostnadseffektiviteten för den ombyggda anslutningslinjen minskar avsevärt. Den
del av järnvägslinjen som passerar den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen kommer
att användas av bara 1 miljon passagerare per år i vardera riktningen, vilket är
alldeles för få för att vara ekonomiskt hållbart.
Kommissionen har nyligen börjat använda sig av genomförandebeslut. De är ett
steg på vägen mot en närmare övervakning från kommissionens sida av att
medlemsstaterna slutför stomnätskorridorerna genom att färdigställa
flaggskeppsinfrastrukturer. Men dessa beslut innehåller fortfarande inga tydliga
regler om alla parters ansvar, inklusive kommissionens. De har också brister när
det gäller hantering av avgörande frågor, beaktande av förväntade resultat och
krav på efterhandsutvärdering för att ta tillvara tidigare erfarenheter.

V För att främja sund ekonomisk förvaltning vid EU-medfinansiering av

flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur rekommenderar vi att kommissionen
a)

ser över och tillämpar befintliga verktyg för att se till att den långsiktiga
planeringen följs,

b)

kräver bättre analyser innan den fattar beslut om att tillhandahålla
medfinansiering från EU till megaprojekt (såsom flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur),

c)

stärker sin förvaltningspraxis när det gäller EU:s medfinansiering av åtgärder som
ingår i megaprojekt (såsom flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur),

d)

vidareutvecklar det verktyg som genomförandebeslut utgör, genom att föreslå ett
sådant beslut för varje gränsöverskridande flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur, och stärker de europeiska samordnarnas roll.

8

Inledning
Transeuropeiska transportnät: att bygga upp ett stomnät till
2030

01 EU:s gemensamma transportpolitik, som fastställdes i Romfördraget (1957),

inrättades för att skapa ett gemensamt transportområde i Europa. Sedan 2013 är det
prioriterade operativa målet att bygga ett ”stomnät” till 2030 och ett ”övergripande
nät” till 2050. Inom stomnätet finns nio korridorer (se bild 1), och var och en av dessa
inbegriper flera transportsätt.

Bild 1 – Stomnätskorridorerna i TEN-T

Källa: GD Transport och rörlighets webbplats:
https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en.
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02 Enligt fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

ansvarar
medlemsstaterna för genomförandet av projekt i nätet. Hur de gör detta regleras i
TEN-T-förordningen från 2013 2. Denna förordning bekräftar att beslut om särskilda
projekt förblir medlemsstaternas ansvar. Europeiska unionens roll är att bidra till
utvecklingen av det transeuropeiska transportnätet genom att fastställa riktlinjer,
identifiera och stödja projekt av gemensamt intresse och genomföra åtgärder för att
säkerställa driftskompatibilitet 3. Sådana riktlinjer och projekt måste godkännas av
varje berörd medlemsstat. Europeiska kommissionens roll är att se till att
medlemsstaterna genomför stomnätskorridorerna i tid.
1

03 De transnationella korridorerna måste slutföras med högsta prioritet. En

undersökning från 2015 4, finansierad av kommissionen för att demonstrera effekterna
av slutförandet av nätet, visade att om medlemsstaterna och andra aktörer inte
genomför stomnätet som det centrala inslaget i den nya TEN-T-politiken skulle EU:s
ekonomi gå miste om en potentiell tillväxt på 1,8 %, och 10 miljoner årsarbetskrafter
skulle inte förverkligas.

1

Artiklarna 170–172 i avdelning XVI i den konsoliderade versionen av fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt, EUT C 202, 7.6.2016, s. 47.

2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013
om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU, EUT L 348, 20.12.2013, s. 1.

3

Med driftskompatibilitet avses egenskapen hos en infrastruktur inom ett transportsätt,
inbegripet alla tekniska, driftsmässiga och regleringsmässiga villkor, att erbjuda säker trafik
utan driftsavbrott som uppfyller angivna prestandakrav för denna infrastruktur eller detta
transportsätt.

4

Frauenhofer ISI, Cost of non-completion of the TEN-T, slutrapport, 15.6.2015.
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Förvaltning och finansiering av flaggskeppsinfrastrukturer på
EU-nivå

04 På EU-nivå ligger ansvaret för utformningen och genomförandet av

transportpolitiken hos kommissionen och närmare bestämt generaldirektoratet för
transport och rörlighet. Kommissionen och medlemsstaterna ansvarar gemensamt för
att se till att stomnätskorridorerna uppnår sina förväntade resultat. Kommissionen kan
också anpassa processerna för tillsyn över förvaltningen av EU:s medfinansiering av
flaggskeppsinfrastrukturer för att maximera stomnätskorridorernas ändamålsenlighet.
Kommissionen är ansvarig för tillsynen av att EU-medfinansierade program genomförs
korrekt. Det inbegriper även EU:s stöd till flaggskeppsinfrastrukturer (megaprojekt på
transportområdet med totalkostnader på över 1 miljard euro).

05 Inom ramen för delad förvaltning, ett system där ansvaret för genomförandet av

budgeten delas med medlemsstaterna, fastställer kommissionen riktlinjer för
planeringen av operativa program (OP) och förhandlar om, godkänner och övervakar
genomförandet av de operativa program som medlemsstaterna föreslår.
Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik stöder transportprojekt genom
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden och har
det övergripande ansvaret för att medlen används korrekt. På nationell eller regional
nivå är en förvaltande myndighet ansvarig för förvaltningen av operativa program,
inklusive urval av projekt, övervakning och rapportering av projektgenomförandet. Icke
desto mindre är Europeiska kommissionen enligt den nuvarande rättsliga ramen
ansvarig för att godkänna EU:s bidrag till transportprojekt med en total
stödberättigande kostnad på över 75 miljoner euro (större projekt).

06 Vid direkt förvaltning görs ansökningar om medfinansiering från EU via Fonden
för ett sammanlänkat Europa (FSE) som svar på regelbundet återkommande
förslagsinfordringar. Ansökningarna utvärderas av kommissionen med stöd av dess
genomförandeorgan för innovation och nätverk (Inea), i enlighet med de
finansieringsvillkor och de kriterier för stödberättigande, urval och tilldelning som
anges i förslagsinfordran.
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Revisionens inriktning och omfattning
samt revisionsmetod
07 Idén om en revision av megaprojekt inom transportinfrastruktur väcktes

ursprungligen inom revisionsrätten. Att detta var ett viktigt ämne underströks 2017 av
en begäran från Europaparlamentets utskottsordförandekonferens om att
revisionsrätten skulle göra en revision av investeringar i stora transportprojekt
(megaprojekt på över 1 miljard euro) 5. Kommissionen hade tidigare refererat till
sådana projekt som stora projekt med en gränsöverskridande dimension 6.
I denna rapport avses med flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur en EUmedfinansierad transportinfrastruktur med uppskattade totala kostnader på över
1 miljard euro. När vi gjorde vårt granskningsurval lade vi också till följande kriterier:
o

Ett betydande belopp av EU-medfinansiering har anslagits eller betalats (vi angav
inget kvantitativt tröskelvärde).

o

Infrastrukturen har betydelse för slutförandet av EU:s transportnät (särskilt i fråga
om gränsöverskridande förbindelser).

o

Projektet förväntas ha genomgripande socioekonomisk inverkan.

08 Vi bedömde om Europeiska kommissionen har sett till att flaggskeppsprojekten
inom transportinfrastruktur är välplanerade och effektiva. Vi analyserade huruvida
a)

kommissionen ser till att medlemsstaternas förfaranden för att bygga
flaggskeppsinfrastrukturerna leder till att stomnätskorridorerna slutförs och blir
driftklara till 2030,

b)

planeringen av infrastrukturerna är tillförlitlig och transparent,

c)

genomförandet av infrastrukturprojekten är effektivt,

d)

kommissionen utövar lämplig tillsyn över EU-medfinansierade investeringar i
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur.

5

I begäran föreslogs att dessa projekt skulle granskas med hänsyn till kostnader, nytta,
öppenhet och insyn och att en jämförelse skulle göras mellan kostnadsuppskattningar i
början av projekten i förhållande till de faktiska kostnaderna vid slutförandet.

6

COM(2016) 359 final, 1.6.2016, Europa investerar igen – Utvärdering av investeringsplanen
för Europa.
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09 Denna granskningsuppgift är särskilt relevant och aktuell av ett antal skäl.

Revisionsrätten har i tidigare rapporter 7 hänvisat till det brådskande behovet av att
revidera TEN-T-förordningen för att göra den mer realistisk. Vid sidan av övergången
till koldioxidsnåla transportsätt syftar flaggskeppsprojekten inom
transportinfrastruktur till att bygga de viktiga länkar som saknas för att
stomnätskorridorerna ska kunna slutföras.

10 Vi gjorde ett urval av åtta flaggskeppsinfrastrukturer som berörde 13

medlemsstater och omfattade flera typer av transportinfrastruktur, men eftersom
järnvägar och inre vattenvägar anses avgörande för att stödja övergången till
koldioxidsnål rörlighet, koncentrerade vi oss mer på dessa typer av gränsöverskridande
investeringar. Bilaga I till denna rapport innehåller en kort beskrivning av de utvalda
flaggskeppsprojekten inom transportinfrastruktur. Bilaga II och Bilaga III innehåller
kritiska prestationsindikatorer för utvecklingen av kostnader och tidsramar för dessa
infrastrukturer.

11 Vi granskade kommissionens deltagande i planering, genomförande och tillsyn av

EU:s medfinansiering av följande åtta infrastrukturprojekt (se bild 2):
1.

Rail Baltica: en järnvägslinje som förbinder Estland, Lettland och Litauen med
Polen, med möjlighet till förbindelse med Finland (i stomnätskorridoren
Nordsjön–Östersjön).

2.

Turin–Lyon-förbindelsen: en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan
Frankrike och Italien (i Medelhavskorridoren).

3.

Brennerbastunneln: en gränsöverskridande järnvägsförbindelse mellan Österrike
och Italien (i korridoren Skandinavien–Medelhavet).

4.

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen: en järnvägs- och vägförbindelse mellan
Danmark och Tyskland (i korridoren Skandinavien–Medelhavet).

5.

Basque Y och dess anslutning till Frankrike: en höghastighetsjärnväg som
förbinder Vitoria i Spanien med Bordeaux i Frankrike (i Atlantkorridoren).

7

Till exempel rekommendation 1 i revisionsrättens särskilda rapport 23/2016 Sjötransporten
inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och ohållbara investeringar och
rekommendation 1 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 om höghastighetstrafik på
järnväg Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan
fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke.
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6.

Seine–Schelde-förbindelsen: ursprungligen en inre vattenvägsförbindelse mellan
floderna Seine och Schelde, som utvecklats till ett nät av inre vattenvägar i
Frankrike och Belgien (i korridoren Nordsjön–Medelhavet och Atlantkorridoren).

7.

Motorvägen A1 i Rumänien (i Rhen–Donau-korridoren).

8.

Järnvägslinjen E59 i Polen och dess anslutning till hamnarna i Szczecin och
Świnoujście (i korridoren Östersjön-Adriatiska havet).

För att bedöma om den ekonomiska förvaltningen av investeringarna varit sund
analyserade vi även ytterligare kringliggande infrastruktur som behöver färdigställas
innan ett flaggskeppsprojekt kan anses fullt driftklart. Exempelvis analyserade vi
sträckan München–Verona för att bedöma om Brennerbastunneln, i driftklart skick,
skulle vara fullt ut integrerad såsom planerats för att förbättra situationen i korridoren
Skandinavien–Medelhavet för både gods- och persontrafik.

Bild 2 – Översikt över de infrastrukturprojekt som valts ut för granskning

Källa: Revisionsrätten. Flaggskeppsprojektens olika färger på kartan anger respektive transportsätt –
röd: järnväg; blå: inre vattenväg; grön: väg; lila: mer än ett transportsätt.
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12 De åtta infrastrukturprojekten i vårt urval ingår i sju av de nio

stomnätskorridorerna 8. Fyra av de sex infrastrukturprojekt i vårt urval som EUmedfinansieras under direkt förvaltning finns med på den förteckning över
30 prioriterade projekt som godkändes av Europaparlamentet och rådet 2004. Det
gäller järnvägsförbindelsen Brennerleden (München–Verona) och
höghastighetsjärnvägsförbindelsen Lyon–Turin, som fanns med på förteckningen från
1994, medan den uppdaterade förteckningen från 2004 även omfattade den fasta
Fehmarn Bält-förbindelsen och den inre vattenvägsförbindelsen Seine–Schelde. Dessa
flaggskeppsinfrastrukturer skulle alltså ha slutförts senast 2020. Eftersom alla dessa
infrastrukturprojekt är belägna i stomnätet är deras aktuella tidsfrist för slutförande nu
2030.

13 Vid tidpunkten för revisionen uppgick de totala uppskattade kostnaderna för

infrastrukturerna i urvalet till 54,0 miljarder euro. Det anslagna beloppet för EU:s
medfinansiering var 7,5 miljarder euro, varav 3,4 miljarder euro redan hade betalats
ut. I tabell 1 ges en översikt som bygger på situationen 2019. EU:s medfinansiering är
betydande, men den är fortfarande relativt begränsad i förhållande till de totala
kostnaderna. Med den nuvarande finansieringssatsen för FSE och kommissionens
förslag för FSE 2 kan emellertid EU:s medfinansieringssats vid direkt förvaltning uppgå
ända till 85 % av de stödberättigande kostnaderna om särskilda villkor är uppfyllda
(t.ex. gemensamt gränsöverskridande genomförande, sammanhållningsländer och
tillräcklig tillgänglig finansiering). Vid delad förvaltning har den maximala
medfinansieringssatsen under denna och tidigare fleråriga finansieringsperioder varit
85 % av de totala stödberättigande kostnaderna, men för nästa fleråriga
finansieringsperiod har en maximal medfinansieringssats på 70 % föreslagits (även om
den satsen kan bli tillämplig på en större andel av de totala kostnaderna).

8

Vi granskade inga infrastrukturer i korridorerna Östeuropa–Östra Medelhavet och Rhen–
Alperna.
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Tabell 1 – Översikt över kostnaderna för infrastrukturerna i urvalet
(i miljoner euro)

Transportinfrastrukturprojekt

Rail Baltica

Total
uppskattad
kostnad (i 2019
års
penningvärde)

Totalt EU-stöd
som anslagits
vid tidpunkten
för revisionen

Totalt EU-stöd
som betalats ut
vid tidpunkten
för revisionen

7 000*

789

80

Järnvägsförbindelsen Lyon–Turin

9 630

1 224

621

Brennerbastunneln**

8 492

1 583

846

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen

7 711

794

186

Basque Y och dess anslutning till Frankrike

6 500

576

98

Seine–Schelde-förbindelsen***

4 969

318

79

Motorvägen A1****

7 324

995

995

Järnvägslinjen E59*****

2 160

1 175

453

53 972

7 454

3 358

TOTALT
*

Kostnaderna inbegriper avsättningar för risker för framtida kostnadsökningar som revisorerna
noterade. De officiella kostnaderna har angetts vara 5,8 miljarder euro hittills.

**

Den uppskattade kostnaden, inbegripet förhandsvärderade inflationsbelopp och risker fram till
arbetets förväntade slutdatum, är 9,301 miljarder euro.

***

Siffrorna avser endast huvuddelen av Seine–Schelde-förbindelsen (kanalen Seine–Nord
Europe).

**** I kostnaderna ingår inte avsnittet Bukarest–Piteşti, för vilket inga relevanta kostnadsunderlag
har tillhandahållits.
***** I kostnaderna ingår inte avsnitten Świnoujście–Szczecin och Kedzierzyn Kozle–Chałupki.
Källa: Revisionsrätten.
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14 Varje infrastrukturprojekt består av flera delar. En höghastighetsjärnvägslinje kan
till exempel inte byggas på en gång utan delas upp i enskilda avsnitt som byggs
allteftersom alla underliggande projektförberedelser blir klara. För tydlighetens skull
hänvisar vi till dessa underliggande projekt som ”åtgärder” i denna rapport. Vid sidan
av själva infrastrukturprojekten gjorde vi också en separat bedömning av 17 av dessa
åtgärder, som alla ingick i de åtta infrastrukturprojekten i vårt urval. Vi valde ut de
åtgärder som fick de högsta medfinansieringsbeloppen från EU under
programperioderna 2007–2013 och 2014–2020. Deras totalkostnad uppskattas till
12,1 miljarder euro och de har tilldelats EU-medfinansiering till ett belopp på
5,9 miljarder euro, varav 1,9 miljarder euro redan har betalats ut. Denna finansiering
är en del av det totalbelopp för EU:s medfinansiering som angavs i föregående punkt.
Se Bilaga IV.

15 Vi inhämtade revisionsbevis från flera källor. Vi gjorde en djupgående analys av

långsiktiga strategiska transportutvecklingsplaner på EU-nivå, nationell nivå och
regional nivå med relevans för vart och ett av infrastrukturprojekten. Vi anordnade
möten med kommissionspersonal, europeiska samordnare, företrädare för
medlemsstaterna, regionala och lokala myndigheter och projektansvariga för att samla
in bevis. Vi fick också externt stöd från experter på kostnadsnyttoanalys och
miljöutvärdering, och vi genomförde en rad analyser för att bedöma den potentiella
användningen av infrastrukturerna för transport av passagerare och gods enligt en
metod som bygger på uppgifter från Eurostat och deras visualiseringsverktyg.
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Iakttagelser
Det är osannolikt att stomnätet kommer att vara fullt driftklart
till 2030, och kommissionen har begränsade verktyg för att
säkerställa det
Sex av de åtta flaggskeppsprojekten i urvalet, med anslutande
infrastruktur, kommer troligtvis inte att vara fullt driftklara till 2030

16 Megaprojekt på transportområdet, som vi i den här rapporten kallar

flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur, är avgörande för att avhjälpa
flaskhalsar och bygga förbindelselänkar som saknas i EU:s stomnätskorridorer.
Slutförandet av dem kommer att förbättra EU:s anslutbarhet och bidra till att
förverkliga alla fördelar med ett välfungerande nät. Även om korridorerna inte
kommer att ha full driftskapacitet till 2030, till exempel på grund av förseningar i
byggandet av antingen flaggskeppsinfrastrukturerna i sig eller kringliggande
infrastruktur, kan det pågående genomförandet ge positiva effekter tidigare.
EU:s stöd till olika delar av flaggskeppsinfrastrukturerna hjälper medlemsstaterna att
nå dessa mål och skapar samtidigt europeiskt mervärde.
Flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur är ofta stora projekt. Både det, och det
faktum att de ofta är gränsöverskridande eller har gränsöverskridande effekter, gör det
tekniska och finansiella genomförandet av dem särskilt komplext.
Vi undersökte hur sannolikt det är att de åtta flaggskeppsinfrastrukturerna i vårt urval
fullt ut kommer att ge de förväntade fördelarna senast 2030 då stomnätet ska ha
slutförts med gemensamma tekniska standarder, såsom anges i TEN-T-förordningen. Vi
gjorde därför en riskbedömning som omfattade både sannolikheten för förseningar i
byggandet av flaggskeppsinfrastrukturerna och de effekter som sådana förseningar kan
få, om och när de uppstår, på slutförandet av nätet.
Vi bedömde först framstegen i de åtta infrastrukturprojekten i urvalet.
—

För tre av dem är det mycket osannolikt att de kommer att vara klara till 2030 i
enlighet med TEN-T-förordningen. Det gäller anslutningslinjer på 297 km mellan
Basque Y och det franska järnvägsnätet, motorvägen A1 i Rumänien och
järnvägen E59 i Polen. Anledningen är att de tar lång tid att bygga och att arbetet
för vissa avsnitt ännu inte ens har planerats.
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—

En annan flaggskeppsinfrastruktur (förbindelsen Lyon–Turin) kommer troligtvis
inte heller att bli klar till 2030 i enlighet med nuvarande planering, eftersom
nuvarande datum för slutförande är december 2029, vilket bara ger en liten
marginal för förseningar, och EU:s medfinansieringsåtgärder för den här
flaggskeppsinfrastrukturen har redan drabbats av förseningar i genomförandet
efter det att datumet för slutförande fastställdes.

—

Genomförandet av de fyra andra infrastrukturprojekten (Rail Baltica, Fehmarn
Bält-förbindelsen, Brennerbastunneln och kanalen Seine–Nord Europe, som utgör
huvuddelen av förbindelsen Seine–Schelde) kommer som det ser ut nu att
slutföras före 2030, men med små marginaler för att hantera eventuella
ytterligare förseningar. Byggandet på spanskt territorium av
höghastighetsjärnvägen Basque Y (utom anslutningen till Frankrike) tillhör också
denna kategori. När det gäller Rail Baltica har de nationella revisionsorganen i de
baltiska länderna nyligen rapporterat om risker för förseningar i genomförandet
som kan inverka negativt på när infrastrukturerna kan tas i drift. Lettlands
nationella revisionsorgan har lyft fram risker för förseningar på mellan ett och fyra
år, bland annat beroende på en sen start och byråkratiska nationella förfaranden
för markexpropriation. Likaså har det österrikiska revisionsorganet varnat för att
Brennerbastunneln kan bli försenad med ytterligare två år, vilket skulle innebära
att tunneln inte kan tas i drift före 2030.

17 Denna bedömning gäller dock endast själva huvudinfrastrukturen. Ytterligare

kringliggande infrastruktur behöver också slutföras innan huvudinfrastrukturen kan
anses fullt driftklar och ge fulla nätverkseffekter. Vi bedömde läget i planeringen av
anslutande infrastruktur, såsom anslutningslinjer till befintliga järnvägsnät för
konventionell trafik, multimodala terminaler för att stödja godstransporter på inre
vattenvägar och järnväg samt anslutningar till det befintliga vägnätet. Med tanke på
den tid som behövs för att slutföra transportinfrastrukturer anser vi att sex av de åtta
flaggskeppsprojekten sannolikt inte kommer att vara fullt driftklara 2030, som är den
tidsfrist som anges i TEN-T-förordningen. När det gäller Brennerbastunneln, till
exempel, kan det tyska avsnittet av anslutningslinjerna i norr bli fullt driftklart först
mellan 2040 och 2050 (behovet av en ny infrastruktur debatteras fortfarande). För
Lyon–Turin-förbindelsen har man på liknande sätt enligt den nuvarande strategin i
Frankrike satt 2023 som tidsfrist för att slutföra planeringen av de nationella
anslutningslinjerna, vilket innebär att fördelarna med infrastrukturprojektet inte
kommer att förverkligas fullt ut förrän efter 2030.

18 Eftersom dessa åtta infrastrukturprojekt utgör viktiga länkar som saknas, kan

förseningarna av byggandet och driften göra att fem av de nio TEN-T-korridorerna
riskerar att inte kunna fungera ändamålsenligt enligt den ursprungliga planen. Det gör
att det är osannolikt att anslutbarhet i EU:s stomnät för transporter uppnås fullt ut till
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2030, vilket innebär att varken EU:s transportnät eller de förväntade
nätverkseffekterna kommer att ha förverkligats till dess. I ruta 1 ges ett exempel.

Ruta 1 – En felande länk som utgör ett hinder i korridoren och
nätet
De alternativa färdvägarna för trafik till och från iberiska halvön är i nuläget
otillräckliga för att frakta gods via järnväg: Den befintliga linjen för konventionell
trafik fram till Bordeaux har för liten kapacitet och är i behov av ombyggnad. Det
är osannolikt att anslutningen till resten av Spaniens järnvägsnät för
höghastighetstrafik (via Burgos) kommer att vara klar till 2030 (sträckan Burgos–
Vitoria är fortfarande i studiefasen).
Även om betydelsen av den gränsöverskridande infrastrukturen från Vitoria
(Spanien) till Dax (Frankrike) har bekräftats på två fransk-spanska toppmöten (i
november 2013 och juni 2014) kommer planeringsarbetet på den franska delen
(”Grand Projet du Sud-Ouest” eller GPSO), som har diskuterats sedan 1990-talet,
inte att påbörjas före 2037. Det beror på att den nuvarande regeringen
prioriterar arbeten på befintlig infrastruktur framför byggande av ny
infrastruktur. Kommissionen och den europeiska samordnaren har arbetat för
att få till stånd en ombyggnad av den befintliga konventionella linjen. Sett ur ett
korridorperspektiv gäller dock att även efter att arbetena med Basque Y på
spanskt territorium har slutförts (den senaste officiella tidsfristen är 2023)
kommer den överenskomna höghastighetsanslutningen till Frankrike inte att
vara på plats under en mycket lång tid framöver.
Gränsförbindelsen i östra Pyrenéerna (mellan Perpignan och Figueiras)
drabbades också av driftproblem: den projektansvarige ansökte om konkurs
eftersom det hade tagit 22 månader att sätta linjen i drift efter att arbetena
hade slutförts och tågen var avsevärt färre än förväntat. Ett gemensamt företag
mellan de spanska och franska infrastrukturförvaltarna tog över nyttjandet av
linjen liksom underhållsarbetet för att kunna upprätthålla den begränsade
järnvägstrafiken 9.
Det gör att godstransporter från eller till den iberiska halvön under minst
ytterligare två decennier i stor omfattning kommer att fortsätta att gå sjövägen
eller på landsväg (vilket kan dämpa minskningen av koldioxidutsläpp inom
transportsektorn).

9

Vi rapporterade om detta i samband med vår revision av höghastighetsjärnvägar: se
punkterna 58 och 81 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät
för höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt
lapptäcke.
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19 För järnvägsinfrastrukturerna i vårt urval bedömde vi också om åtminstone

minimikraven enligt TEN-T-förordningen för godstransporter på järnväg skulle vara
uppfyllda senast 2030. Kraven är följande: a) Fullständig elektrifiering av spår. b) Minst
22,5 ton axellast, 100 km/tim linjehastighet, tåglängd 740 m och spårvidd 1 435 mm.
c) Införande av det europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS). När det
gäller Rail Baltica och tre delar av tre andra infrastrukturprojekt (Basque Y i Spanien,
Fehmarn Bält-förbindelsen i Danmark och Brennerbastunneln i Österrike) är det
sannolikt att järnvägslinjerna kommer att uppfylla villkoren enligt förordningen.
Baserat på den information som finns i nuläget kommer de tyska anslutningslinjerna
till Fehmarn Bält-förbindelsen, de italienska anslutningslinjerna till München–Veronaförbindelsen och E59 i Polen sannolikt inte att uppfylla kraven fullt ut 2030. I tabell 2
visas resultaten av vår analys av framstegen med transportinfrastrukturprojekten i
urvalet.

Tabell 2 – Revisionsrättens översikt över framstegen med
infrastrukturprojekten i urvalet
Nummer

Flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur

1

Rail Baltica

2

Lyon–Turin

3

Brennerbastunneln

4

Den fasta Fehmarn Bältförbindelsen

5

Basque Y/GPSO

6
7
8

Kanalen Seine–Nord Europe
Motorvägen A1
Järnvägslinjen E59
Färgförklaring:

Källa: Revisionsrättens bedömning.

Land

EE, LT, LV
FR
IT
AT
DE
IT
DE
DK
ES
FR
FR
RO
PL

Själva infrastrukturen
driftklar senast 2030?

Infrastrukturen,
inklusive anslutande
infrastruktur, uppnår
full driftskapacitet
senast 2030?

Infrastrukturen och
anslutande
infrastruktur uppfyller
TEN-T-kraven senast
2030?

endast anslutningslinjer

ej järnvägsinfrastruktur
ej järnvägsinfrastruktur
Låg risk
Medelhög risk
Hög risk
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Kommissionen har ännu inte utnyttjat alla sina begränsade rättsliga
verktyg för att reagera

20 Den långsiktiga planen för EU:s transportnät har införts genom kommissionens

vitböcker 10 och TEN-T-förordningen. Att stomnätskorridorerna inrättas i tid och
fungerar väl är avgörande för att EU:s politiska mål ska uppnås och ett stöd för EU:s
bredare prioriteringar att stimulera tillväxt och sysselsättning och bekämpa
klimatförändringarna.

21 Vitböckerna är inte bindande för medlemsstaterna, som har sina egna nationella

prioriteringar. Och TEN-T-förordningen, som visserligen är rättsligt bindande,
innehåller bestämmelser som gör att medlemsstaterna kan avvika från den plan som
ska uppnås inom tidsfristen fram till 2030. De nationella prioriteringarna kan, men
behöver inte, innefatta nödvändiga investeringar i EU:s transnationella korridorer.
Frankrikes planering är till exempel inte anpassad till tidsfristen 2030 som fastställts i
förordningen (se ruta 1). I Tysklands nuvarande infrastrukturplaneringspolitik görs inga
särskilda prioriteringar av investeringar i stomnätskorridorer.

22 Även om de flesta flaggskeppsprojekt på infrastrukturområdet utgör viktiga

länkar som saknas för att EU:s stomnätskorridorer ska fullbordas, eller för att problem
med flaskhalsar ska lösas, har lagstiftaren inte gett kommissionen någon roll vare sig i
förfarandena för behovsbedömning eller i beslutsfattandet när det gäller enskilda
projekt.

23 Medlemsstaterna har också olika förfaranden för att utföra arbeten (t.ex.

nationella regler för anbudsinfordringar och utfärdande av tillstånd). Vi noterade även
följande: Hastigheten i genomförandet varierar mellan medlemsstaterna. Stödet för
och motståndet mot flaggskeppsinfrastrukturer varierar stort. Politiska prioriteringar
kan förändras över tid. Och gränsöverskridande flaggskeppsinfrastrukturer får inte
alltid samma stöd från de olika berörda medlemsstaterna. Detta inverkar negativt på
genomförandet av viktiga förbindelselänkar i nätet. Ett exempel är den fasta Fehmarn
Bält-förbindelsen, en 18 km lång väg- och järnvägstunnel som ingår som en del i en
planerad ”nordisk triangel” som ska förbinda den skandinaviska halvön med resten av
den europeiska kontinenten (se bild 3). Både Danmark och Tyskland finansierar,
utformar och bygger sina anslutande järnvägslinjer, medan Danmark även ansvarar för
att finansiera, utforma och bygga tunneln. Det mellanstatliga avtal som undertecknats
av Tyskland och Danmark begränsar Tysklands utgiftsansvar till finansieringen av
10

Den framtida utvecklingen av den gemensamma transportpolitiken, KOM(92) 494,
2.12.1992; Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: Vägval inför framtiden
(KOM(2001) 370), 12.9.2001; Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett
konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem (KOM(2011) 144), 28.3.2011.

22
anslutningslinjerna på tyskt territorium. Den fasta förbindelsen är därför ett danskt
projekt och finns inte med i Tysklands nationella infrastrukturplaneringsdokument.

Bild 3 – ”Nordiska triangeln” av fasta förbindelser: Öresundsbron, Stora
Bältbron och Fehmarn Bält-tunneln

KÖPENHAMN

ÖRESUNDSBRON
2000

STORA BÄLTBRON
1997/98

HAMBURG

© Femern A/S.

FEHMARN BÄLT-TUNNELN
2028
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24 Kommissionen har begränsade befogenheter att påskynda processen och har

medgett att nationella prioriteringar inte gynnar gränsöverskridande projekt 11.
Revisionsrätten uppmärksammade också detta 2018 12. Men samtidigt som EU:s
transportinfrastrukturpolitik regleras av förordningar, som är rättsligt bindande, har
kommissionen ingen rättslig befogenhet att se till att EU:s prioriteringar verkställs på
medlemsstatsnivå 13.

25 Kommissionen har dock ett övergripande ansvar för att se till att

medlemsstaterna slutför stomnätskorridorerna senast 2030 så att de uppnår sina
förväntade resultat i god tid. Utöver sina stödverktyg (såsom det arbete som utförs av
de europeiska samordnarna) och sitt tillsynsansvar över EU:s medfinansiering för att
säkerställa sund ekonomisk förvaltning, har kommissionen begränsade rättsliga
verktyg för att verkställa att nätet slutförs till 2030. Enligt artikel 56 i TEN-Tförordningen får kommissionen begära en redogörelse för skälen om det uppstår
avsevärda förseningar av starten eller slutförandet av arbetet med stomnätet, och
kommissionen ska rådgöra med de berörda medlemsstaterna för att lösa det problem
som orsakade förseningen. Den kan också inleda överträdelseförfaranden och anta
genomförandeakter (se punkt 75).

26 Förfarandet enligt artikel 56 skulle vara högst tillämpligt på infrastrukturprojekten
i vårt urval (eftersom de är viktiga gränsöverskridande förbindelser som behövs för att
slutföra nätet senast 2030), men kommissionen har ännu inte vidtagit några sådana
formella åtgärder för att förmå medlemsstaterna att planera och genomföra dessa
infrastrukturer snabbare. Detta beror på att kommissionen anser att det är för tidigt
att göra det. Den anser att tidsfristen 2030 fortfarande ligger långt fram i tiden. Vi
delar inte denna optimistiska uppfattning, med tanke på den tid som det tar att
planera, bygga och driva sådan infrastruktur.

11

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och
sociala kommittén samt Regionkommittén om halvtidsutvärderingen av fonden för ett
sammanlänkat Europa, SWD(2018) 44 final, COM(2018) 66 final, 14.2.2018. ”[D]e nationella
budgetarna kommer [aldrig] att ge tillräckligt hög prioritet åt gränsöverskridande
investeringar som omfattar flera länder och som behövs för att utrusta den inre marknaden
med nödvändig infrastruktur.”

12

Vi informerade om problemen med GPSO-projektet i vår särskilda rapport 19/2018 om
höghastighetstrafik på järnväg (ruta 3, punkt 2).

13

Se även punkt 26 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät för
höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke.
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Planeringsprocessen för dessa investeringar på flera miljarder
euro behöver bli bättre
Trafikprognoserna riskerar att vara överoptimistiska och hälften av dem
är dåligt samordnade.

27 Kvaliteten på trafiksiffrorna för gränsöverskridande infrastrukturer är begränsad,

och det finns framför allt en risk för alltför optimistiska prognoser. Trafikprognoserna
byggde inte alltid på sunda marknadsbaserade bedömningar, och de hade heller inte
baserats på tillförlitliga scenarier för ekonomisk utveckling. I stället var vissa prognoser
mycket förenklade, med tillväxttakter som förblev konstanta över tiden. De var inte
alltid uppdaterade och hade vanligtvis inte reviderats för att ta hänsyn till förseningar
som uppstått under tiden.

28 Aktuella trafiksiffror avviker ofta avsevärt från tidigare prognoser. Om nuvarande

och framtida åtföljande initiativ för att ställa om trafik till flaggskeppsinfrastrukturerna
inte ger förväntade resultat, kan framtida trafiksiffror bli betydligt lägre än
prognoserna, som alltså kan visa sig vara överoptimistiska. I ruta 2 finns några
exempel.
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Ruta 2 – Betydande skillnader mellan faktiska och prognostiserade
trafiknivåer
1.

När det gäller järnvägsförbindelsen Lyon–Turin visar de senaste uppgifterna
från Alpine Traffic Observatory (2017) att mindre än 3 miljoner ton per år
transporteras på den befintliga konventionella linjen. Men den senaste
trafikprognosen för 2035 är 24 miljoner ton eller åtta gånger det nuvarande
trafikflödet. Denna betydande skillnad kan förklaras av att den befintliga
konventionella linjen är otillräcklig och att det finns möjlighet för trafiken att
använda andra alppass. När förbindelsen är klar skulle en del av den
nuvarande trafiken på totalt 44 miljoner ton (väg- och järnvägstransport)
mellan Frankrike och Italien potentiellt kunna överföras till den nya
förbindelsen. Men för att en sådan överföring ska ske måste en rad
åtföljande villkor vara uppfyllda: flaskhalsar och förbindelselänkar som saknas
på korridornivå måste åtgärdas, och förutsättningarna för multimodal trafik
måste främjas för att skapa en sömlös och driftskompatibel järnvägstrafik.

2.

Den inre vattenvägsförbindelsen Seine–Schelde godkändes baserat på att
trafiknivåerna på kanalen Seine–Nord Europe skulle fyrdubblas fram till 2060
jämfört med referenssituationen 2030 utan kanalen. För att uppnå detta
behöver fraktvolymerna öka avsevärt på förbindelsen genom Frankrike och
Europa. Men statistiken för de senaste tio åren tyder inte på att så kommer
att ske 14. Dessutom måste följande två särskilda villkor uppfyllas, varav inget
verkar särskilt realistiskt med hänsyn till industriella trender över tiden:
— En fyrdubbling – från 2,3 miljoner ton per år till 8,1 miljoner ton per år –
av det traditionella flödet av byggmaterialtransporter på inre vattenvägar
genom utnyttjandet av kanalen Seine–Nord Europe under de 30 år som
följer på idrifttagandet. För att en så betydande trafikomställning ska
kunna ske måste olika åtföljande villkor (t.ex. vägtullar) införas.
— En massiv övergång från containertrafik på väg till vattenvägar, som
resulterar i att 36 % av godstransporterna längs hela trafikförbindelsen
flyttas över till vattenvägen. Det skulle kräva att den nuvarande andelen
godstransporter på vattenvägar på den förbindelsen multiplicerades med
38 eller att den nuvarande andelen containertrafikvolymer tredubblades
på hela floden Rhen.

14

Pastori E, Brambilla M, Maffii S, Vergnani R, Gualandi E och Skinner I, 2018, Research for
TRAN Committee – Modal shift in European transport: a way forward, Europaparlamentet,
Utredningsavdelningen för struktur- och sammanhållningspolitik, Bryssel.
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29 För att trafikprognoserna ska bli verklighet räcker det inte med enbart

infrastrukturåtgärder. Åtföljande villkor för att ändra användarnas beteende är också
nödvändiga om fördelarna med ett transportnät ska förverkligas fullt ut. Initiativ för
trafikomställning hindras för närvarande av bristande driftskompatibilitet och
avsaknad av lämpliga och samordnade mjuka åtgärder, till exempel vägavgifter,
miljöbestämmelser eller ”korsfinansiering” 15. Kommissionen har därför lagt fram ett
nytt förslag till revidering av ”Eurovignette-direktivet”, men det förslaget har ännu inte
antagits. När det gäller till exempel förbindelsen München–Verona är det bara
Österrike som använder sig av korsfinansiering från väg till järnväg. Trots den
europeiska samordnarens ansträngningar att göra ytterligare framsteg på det här
området använder Italien och Tyskland fortfarande inte korsfinansiering, fastän de
redan 2009 förband sig att börja göra det 16.

30 Förutom risken för att de är alltför optimistiska är trafikprognoserna också, i

hälften av de fall som vi bedömt, dåligt samordnade, även där infrastrukturen passerar
över en gräns. I fyra av de åtta infrastrukturprojekten i vårt urval 17 samordnades inte
trafikprognoserna mellan alla enheter på olika sidor av gränserna. Prognoserna
varierade också avsevärt eftersom de hade utförts olika år och beaktade olika
tidsramar, tillväxttakter och kapacitetsbegränsningar. I ruta 3 ges ett exempel.

15

Korsfinansiering är en mekanism för att stimulera miljövänligare transportsätt genom att
subventionera dem med hjälp av intäkter från andra mindre miljövänliga transportsätt, via
koldioxidskatter eller trängselavgifter.

16

Samförståndsavtal från 2009, även undertecknat av Bayern, Tyrolen, Bolzano/Bozen,
Trento, Verona och järnvägsföretag (RFI, ÖBB och DB).

17

Brennerbastunneln, Basque Y, motorvägen A1 och E59 i Polen.
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Ruta 3 – Trafikprognoser för Brennerbastunneln
På sträckan München–Verona, som omfattar Brennerbastunneln, har
projektpartnerna (Österrike, Tyskland och Italien och deras regioner samt EU)
ännu inte lyckats genomföra en harmoniserad trafikstudie med hjälp av enhetliga
uppgifter och metoder. Sedan 1994 har de tre medlemsstaterna använt sig av
olika arbetssätt, tekniker och beräkningsmetoder för att prognostisera gods- och
persontrafiken på järnväg och väg. De försöker nu upprätta harmoniserade
prognoser för gods- och persontrafiken som ska vara klara 2020. Separata
trafikstudier har också gjorts av regioner (t.ex. Tyrolen).
Medlemsstaterna har också ifrågasatt varandras metoder. Österrike har ifrågasatt
Tysklands metod för att förutse trafiken på en sträcka, medan Tyskland inte
erkänner Österrikes uppgifter om dess egna avsnitt. En tysk scenariestudie lades
fram i början av 2019 med slutsatsen att en fyrspårig höghastighetslinje säkert
skulle behövas på lång sikt. Därutöver utförde Tyskland nyligen en trafikstudie där
man bedömde ett alternativ med endast en ombyggd konventionell dubbelspårig
linje (160 km/tim). Slutsatsen blev att detta inte skulle vara ett bärkraftigt
alternativ. Dessa studier samordnades dock inte med de andra medlemsstaterna,
som håller på att bygga en tunnel för en höghastighetslinje på 250 km/tim.
För att överbrygga dessa nationella och regionala skillnader har kommissionen,
trots att EU har tillhandahållit medfinansiering ända sedan 1986, inte tagit fram
någon analys av potentiella trafikflöden eller samlat in specifika uppgifter till stöd
för en sådan bedömning.

Brister i kostnadsnyttoanalyser påverkar kvaliteten i beslutsfattandet

31 Kostnadsnyttoanalyser är verktyg som används för att förbättra kvaliteten i

beslutsfattandet. Hur ändamålsenliga de är beror dock i hög grad på hur tillförlitliga
metoder som används och vilka värden som fastställs för vissa parametrar. Detta kan
leda till betydande skillnader i vilka slutsatser som dras om fördelarna med en
föreslagen infrastruktur. I ruta 4 finns exempel på sådana iakttagelser i fråga om
kostnadsnyttoanalyser.
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Ruta 4 – Exempel på iakttagelser i fråga om kostnadsnyttoanalyser
1.

De aktuella uppskattningarna för anslutningslinjerna till Fehmarn Bältförbindelsen beaktar inte moderniseringen av Fehmarnsundsbron eller
ytterligare regionala bullerskyddsåtgärder som går utöver de rättsliga kraven.
Dessa nytillkomna nyttor och kostnader, som inte beaktades i det ursprungliga
beslutsfattandet, skulle kunna leda till att förhållandet mellan nytta och
kostnad sjunker till under 1 (vilket betyder att kostnaderna för samhället blir
större än nyttan). Det skulle innebära att infrastrukturprojektet enligt gällande
bestämmelser inte skulle få fortsatt offentlig finansiering i Tyskland (såvida inte
det tyska parlamentet enades om att bevilja ett särskilt undantag).

2.

Efter att sju gemensamma kostnadsnyttoanalyser med positiva utfall tidigare
gjorts på förbindelsen Lyon–Turin (t.ex. mellan 12 miljarder euro och
15 miljarder euro 2010) gjorde det italienska infrastrukturministeriet en ny
tbedömning av fördelarna 2018. Denna nya bedömning validerades aldrig av
Frankrike, och kommissionen rådfrågades inte. Vid den nya bedömningen
drogs på grundval av en ny socioekonomisk analys slutsatsen att
nettonuvärdet av investeringen låg någonstans mellan −6,1 miljarder och
−6,9 miljarder euro, vilket innebär att kostnaderna för samhället skulle bli
mycket större än nyttan med byggandet. Sedan dess har flera kontrollanalyser
gjorts. Dessa lyfte fram brister i den metod som använts för den föregående
analysen och kom fram till andra siffror i de flesta fall.

3.

Tre olika kostnadsnyttoanalyser har gjorts för Rail Baltica. Var och en av dem
innehöll nya trafikprognoser som byggde på skilda metoder som inte alltid var
transparenta. Dessa förändringar gör det komplicerat att jämföra studierna
och har lett till kritik från motståndare när det gäller projektets uppskattade
samhällsnytta. Det kan ge externa intressenter intrycket att de prognoser som
ligger till grund för bedömningen av de verkliga behoven av en
flaggskeppsinfrastruktur inte är tillförlitliga.

4.

Trots att Brennerbastunneln, med en totalkostnad på 9,30 miljarder euro,
hittills har fått cirka 1,58 miljarder euro i EU-medfinansiering, har varken
Österrike, Italien, Tyskland eller EU någonsin gjort en övergripande strategisk
kostnadsnyttoanalys av hela den 445 km långa sträckan München–Verona
inom ramen för korridoren Skandinavien–Medelhavet i sin helhet. Det har
alltså hittills inte gjorts någon grundlig analys av tunnelns kostnader och nytta,
inbegripet dess anslutningslinjer. År 2007 gjordes en analys av
Brennerbastunneln där förhållandet mellan nytta och kostnad beräknades till
1,9, och vi noterade att kostnaderna och förseningarna hade ökat med tiden
samtidigt som prognoserna för trafiknivåer hade minskat, vilket påverkade
kvoten negativt. År 2019 utarbetades en ny och mer omfattande
kostnadsnyttoanalys. Resultaten av kostnadsnyttoanalysen är positiva, men
studien bygger inte på trafikstudier som harmoniserats mellan
medlemsstaterna och omfattar inte de nordliga anslutningslinjerna på tyskt
territorium.
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32 Medlemsstaterna ansvarar för att utföra kostnadsnyttoanalyser i enlighet med

internationell bästa praxis, inbegripet de metoder som rekommenderas i
kommissionens handbok för kostnadsnyttoanalys. Med hjälp av en extern expert från
Vrije Universiteit Brussel (VUB) analyserade vi kvaliteten på de olika
kostnadsnyttoanalyser som tagits fram för de åtta flaggskeppsprojekten i vårt urval. Vi
konstaterade att kostnadsnyttoanalyser inte hade använts på ett korrekt sätt som
verktyg för beslutsfattandet om något av dem. Grunden för vårt konstaterande var att
a)

ingen övergripande kostnadsnyttoanalys på hög nivå, som omfattade alla
föreslagna projekt med åtföljande infrastrukturinvesteringar och med deltagande
av så många nationella och regionala intressenter som möjligt, hade någonsin
utförts på övergripande nivå för flaggskeppsinfrastrukturen i sin helhet, utöver de
detaljerade analyserna av specifika delar; tvärtom hade de flesta
kostnadsnyttoanalyser utförts endast för små delar av
flaggskeppsinfrastrukturerna,

b)

kostnadsnyttoanalyserna innehöll inte någon heltäckande analys av fördelningen
av kostnader och nytta mellan de berörda regionerna och länderna,

c)

inga erfarenheter från efterhandsutvärderingar av tidigare projekt hade
integrerats i analysen, och det förekom inte heller någon extern riktmärkning för
att bedöma deras kvalitet.

33 Kommissionen och Inea beaktar kostnaderna och nyttan med en åtgärd när EU-

medfinansiering begärs genom direkt förvaltning. Vid delad förvaltning bedömer
kommissionen endast större projekt med totala stödberättigande kostnader på över
75 miljoner euro och Sammanhållningsfondens projekt.

34 I sina förslag till nya förordningar för perioden 2021–2027 har kommissionen inte

tagit med den nuvarande skyldigheten för projektansvariga att lämna in
kostnadsnyttoanalyser, även för flaggskeppsinfrastrukturer på flera miljarder euro.
Kommissionens avsikt är att kostnadsnyttoanalyser i framtiden ska finnas kvar som ett
potentiellt krav för att erhålla EU-medfinansiering. Där så är tillämpligt skulle detta
krav ingå i de specifika finansieringsvillkoren för ett visst projekt. I vårt
briefingdokument från juni 2019 18 ansåg vi att detta utgör en risk när det gäller sund
ekonomisk förvaltning.

18

En prestationsinriktad sammanhållningspolitik, revisionsrätten, juni 2019, punkterna 70 och
120 och punkterna 8 och 14 i bilaga I.
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35 Vi har i tidigare rapporter

identifierat svagheter i processen för att bedöma det
verkliga behovet av EU-medfinansierad transportinfrastruktur. Kommissionen har
finansierat en studie av den multimodala trafikmarknaden som omfattade hela
korridoren men har inte krävt några gemensamma trafikprognoser på övergripande
flaggskeppsprojektnivå. Dessutom samlar kommissionen inte kontinuerligt in
trafikdata. Endast för ett av de åtta infrastrukturprojekten i urvalet (Lyon–Turinförbindelsen) har kommissionen genomfört en egen fördjupad granskning av den
projektansvariges antaganden, oberoende av medlemsstaternas bedömningar. Detta
ökar risken för oändamålsenliga utgifter.
19

36 I fråga om en del av Fehmarn Bält-förbindelsen stöddes dessutom ett politiskt

beslut som fattades på nationell nivå först i efterhand av en kostnadsnyttoanalys. Det
var beslutet att bygga en anslutande höghastighetsjärnvägslinje på tyskt territorium
för att förbinda Köpenhamn och Hamburg. Det politiska beslutet att bygga linjen
fattades 2016, men det bekräftades först i efterhand genom en kostnadsnyttoanalys
2017.

37 För fyra av infrastrukturprojekten i vårt urval (Lyon–Turin, Seine–Schelde-

förbindelsen, motorvägen A1 i Rumänien och Fehmarn Bält-förbindelsen) ingick
utlåtanden från oberoende experter 20 i vår bedömning av effekter och kostnader i
samband med miljökrav. Experterna drog slutsatsen att olika miljökrav på EU-nivå och
på nationell och ibland regional nivå komplicerar och försenar planeringen och
genomförandet av infrastrukturprojekten, men de mest begränsande faktorerna är
fortfarande budgetrelaterade.
Vi noterade också ett exempel på god praxis i genomförandet av gränsöverskridande
projekt, där enheter från ett land tilläts utföra arbeten på ett annat lands territorium i
syfte att uppnå ett gemensamt politiskt mål. Det är en positiv praxis som skulle kunna
användas som modell i hela EU. Vi fann ett exempel på det i arbetet med projektet
”Lys Mitoyenne” som är en del av Seine–Schelde-förbindelsen. Här kan partnerna
arbeta och förvalta projekt på varandras territorier. Den formella överenskommelse
som gör detta möjligt antogs av regeringskonferensen 2017, och den pågående
formella ratificeringen förväntas bli klar 2020.

19

Till exempel i) särskild rapport 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik:
ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke, punkt 37 och följande,
ii) särskild rapport 23/2016 Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar
oändamålsenliga och ohållbara investeringar, punkt 43 och följande och iii) särskild
rapport 21/2014 EU-finansierad flygplatsinfrastruktur: dålig valuta för pengarna, punkt 22
och följande.

20

Lyons universitet tillsammans med forskare från Antwerpen, Milano, Bukarest och Berlin.

31

38 Dessutom måste de miljövinster som infrastrukturprojekten ger i fråga om

koldioxidutsläpp ta hänsyn till såväl de negativa effekterna av bygg- och
anläggningsarbetena som de långsiktiga positiva effekterna av driften när
infrastrukturen väl är klar. I själva verket är byggandet av nya stora
transportinfrastrukturer en betydande källa till koldioxidutsläpp, medan miljövinsterna
beror på hur stor mängd trafik som faktiskt överförs från andra mer förorenande
transportsätt. Med tanke på att övergången till andra transportsätt har varit mycket
begränsad i Europa under de senaste 20 åren är risken stor att de positiva multimodala
effekterna av många av flaggskeppsprojekten inom transportinfrastruktur överskattas.
Den franska infrastrukturförvaltaren uppskattade till exempel 2012 att byggandet av
den gränsöverskridande förbindelsen Lyon–Turin, med anslutande linjer, skulle
generera utsläpp av 10 miljoner ton koldioxid. Enligt uppskattningarna kommer
infrastrukturprojektet inte att ge någon nettovinst när det gäller koldioxidutsläpp
förrän 25 år efter det att arbetena påbörjats. Men baserat på samma trafikprognoser
drog våra experter slutsatsen att koldioxidutsläppen inte skulle uppvägas förrän 25 år
efter att infrastrukturen tagits i drift. Dessutom är den prognosen beroende av
trafiknivåer: om trafiken bara når upp till hälften av den förväntade nivån kommer det
att ta 50 år från det att infrastrukturen tas i drift innan de koldioxidutsläpp som
orsakats av tunnelbygget har kompenserats.

För vissa flaggskeppsprojekt har involvering av berörda parter bidragit
till ökad acceptans

39 Att involvera berörda parter gynnar alla parter i beslutsprocessen. Om det görs
på ett tidigt stadium, med full insyn och med hjälp av ändamålsenliga
kommunikationsmetoder, kan de projektansvariga optimera utformningen och
berörda parter uppmuntras att stödja infrastrukturprojektet.

40 Misslyckade förfaranden för att involvera berörda parter slutar vanligen i

nationella domstolar, och det försenar påbörjandet av arbetet. När det gäller det
gränsöverskridande järnvägsavsnittet Lyon–Turin till exempel har talan väckts mot
infrastrukturprojektet i mer än 30 olika domstolsmål av föreningar eller privatpersoner
som motsätter sig projektet på miljö- eller förfarandemässiga grunder.
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41 Processen för att involvera berörda parter är de projektansvarigas och

medlemsstaternas ansvar. Kommissionen är inte direkt engagerad i detta men
ansvarar för tillsynen över att medlemsstaterna bygger de nio TEN-T-korridorerna i tid.
Kommissionen är inte tillräckligt synlig ute på fältet. Många av de enheter vi träffade
informerade oss om att kommissionens närvaro vid viktiga möten med berörda parter
skulle ha bidragit till att främja det europeiska mervärdet i deras infrastrukturprojekt.
Det hade kunnat leda till en större acceptans av de föreslagna infrastrukturerna.
Med detta sagt såg vi ett positivt exempel på EU:s engagemang i Rail Baltica, där
kommissionen och den europeiska samordnaren deltog i offentliga evenemang
rörande projektet (såsom Rail Baltica Global Forum), mötte lokala och internationella
intressenter, var aktiva i medierna och deltog i möten i tillsynsnämnden för Rail Baltica
Rail.

42 Bland de infrastrukturprojekt som valts ut för granskning identifierade vi ett antal

exempel på god praxis där berörda parter hade blivit väl informerade och getts
möjlighet att lämna synpunkter, vilket berikar processen ytterligare. Dessa goda
exempel inbegriper Seine–Schelde-förbindelsen, Fehmarn Bält-förbindelsen och den
italienska delen av Brennerbastunneln. I den process för stora investeringar (démarche
grand chantier) som användes i Frankrike för förbindelsen Lyon–Turin och kanalen
Seine–Nord Europe, som är en del av Seine-Schelde-förbindelsen, ingick på liknande
sätt en rad initiativ för att öka lokala berörda parters acceptans för stora
infrastrukturarbeten.

43 Vi noterade också fall där processen kunde ha varit bättre: för Basque Y,

motorvägen A1 i Rumänien och järnvägsförbindelsen E59 i Polen var det inte fullt
möjligt för alla berörda parter att göra sina åsikter hörda och få gehör för dem. Ruta 5
innehåller både ett positivt och ett negativt exempel.
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Ruta 5 – Olika strategier för att involvera berörda parter
1.

För vissa delar av Seine–Schelde-förbindelsen använder de flamländska
myndigheterna det ”komplexa projektförfarandet”, som gör det möjligt för
berörda parter att delta i alla aspekter av ett infrastrukturprojekt, från den
ursprungliga idén till genomförandet av arbetena (t.ex. alternativ, planer,
bygglov och marknadsundersökningar). Detta var exempelvis fallet med
kanalen Bossuyt–Kortrijk, en viktig förbindelse mellan floderna Schelde och
Lys i Flandern, som måste breddas och fördjupas (se bild 4). Den
projektansvarige lade fram två förslag till alternativa utföranden för de
berörda parterna, och ett tredje förslag som lades fram av berörda parter
under diskussionerna togs med i förslaget till beslut. I det senare förslaget
beaktas miljökrav, kulturarvsskyldigheter, näringslivets behov och
lönsamhetskrav för lokalbefolkningen samt befintliga vägkonfigurationer.
Vi anser att detta förfarande är ett exempel på god praxis, eftersom det är
transparent och öppet för alla berörda parter, särskilt för boende och företag
på lokal nivå. Enligt tidsplanen för beslutsfattande får analysperioden mellan
de allra första idéerna och själva beslutet ta högst fyra år. För att säkerställa
att tidsplanen hålls ges ingen möjlighet att invända mot tidigare åtgärder så
snart ett beslut har fattats om dem.

Bild 4 – Den ”felande länken” mellan floderna Schelde och Lys
(kanalavsnittet Bossuyt–Kortrijk) som behöver breddas och fördjupas

Källa: Revisionsrätten.

2.

Andra processer som vi såg begränsade möjligheterna för berörda parter att
lämna synpunkter. Exempelvis hade trafikprognoser och hållbarhetsuppgifter
för Basque Y ifrågasatts av akademiker från Baskien vid flera tillfällen sedan
2004. Även om handlingarna var tillgängliga för allmänheten, svarade de
centrala och regionala myndigheterna inte på eller tog hänsyn till
synpunkterna från den akademiska världen.
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44 Trots liknande förfaranden för att involvera berörda parter kan utfallen bli

mycket olika på olika sidor av gränser. När det gäller till exempel Fehmarn Bältförbindelsen var de danska icke-statliga organisationerna redan i ett tidigt skede nöjda
med hur miljöfrågorna hanterades. På den tyska sidan fortsätter dock motståndarna
att undersöka alla lagliga vägar för att försena arbetet, främst av miljöskäl. Sådana
förseningar resulterar vanligtvis i ytterligare kostnader. Exempelvis innebär det
kontrakt som undertecknats av den danske projektansvarige att entreprenörerna binds
genom ”standbyavgifter” 21 som fungerar som en spärr för att hålla entreprenörerna
bundna till de ursprungliga anbudsvillkoren. Ju längre ett beslut drar ut på tiden, desto
högre blir dessa avgifter. De standbyavgifter som måste betalas har redan nått upp till
ett avsevärt belopp, på miljontals euro, och den projektansvarige har redan angett att
dessa kostnader kommer att lämnas in för medfinansiering från EU.

Låg effektivitet i genomförandet av infrastrukturprojekten
Genomförandet av flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur leder
till dubbelarbete och är ineffektivt, och överblick saknas

45 Det kan ta flera årtionden att planera och bygga transportinfrastrukturer. I
Bilaga II visas planeringsdatum och tidsplaner för genomförandet av de åtta
flaggskeppsprojekten i urvalet.

—

Den ursprungligen uppskattade byggtiden (för de centrala infrastrukturdelarna)
när det gäller de åtta flaggskeppsprojekten var i genomsnitt 12 år.

—

Den faktiska byggtiden för alla flaggskeppsprojekten i urvalet varierar från 8 till 21
år, och i nuläget är den genomsnittliga uppskattade byggtiden 15 år.

46 Eftersom EU arbetar på grundval av sjuåriga programperioder, fördelas EU:s

medfinansiering på ett antal mindre delar, som var och en avser en specifik och
begränsad del av det övergripande infrastrukturprojektet. Sådana ”åtgärder” omfattar
exempelvis genomförbarhetsstudier, tekniska undersökningar eller bygg- och
anläggningsarbeten på ett avsnitt av en infrastruktur. Var och en av dessa åtgärder kan
sedan finansieras individuellt. Ett syfte med att dela upp stora projekt på detta sätt är
att maximera utnyttjandet av EU:s medfinansiering. Att ange särskilda
finansieringsprioriteringar för sådana stora projekt över en längre tidsperiod, samtidigt
som gränsen för tillgängliga EU-medel inom varje sjuårig programperiod respekteras,

21

Dessa avgifter måste betalas till entreprenören som en kostnad för att upprätthålla de
ekonomiskt fördelaktiga priserbjudanden som de stora bygg-och anläggningskontrakten
bygger på. Avgifterna är tillämpliga fram till dess att arbetena faktiskt kan påbörjas.
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skulle ha fördelen att skynda på användningen av anslagen och undvika artificiell
konkurrens med andra projekt som inte ingår i en flaggskeppsinfrastruktur.

47 Att finansiera infrastrukturprojekt som på varandra följande åtgärder fungerar

väl, så länge genomförandet av dem är effektivt. Men nuvarande praxis leder till att
arbetsinsatserna flerdubblas: eftersom alla små delprojekt av en infrastruktur kan vara
föremål för separata ansökningar om EU-medfinansiering blir det mer arbete med att
välja ut och utöva tillsyn över dem. Det leder till ineffektivitet (missade skalfördelar
och högre kostnader) eftersom fler åtgärder kräver mer övervakning och fler
betalningsrapporter som ska utarbetas och verifieras. Kommissionen gick nyligen över
till en mer integrerad syn på projektförvaltning (t.ex. ett gemensamt bidragsavtal för
alla åtgärder med koppling till flaggskeppsinfrastrukturen Seine–Schelde under
programperioden 2014–2020).

48 Det finns inget kompetenscentrum inom kommissionen som specifikt hanterar

stora investeringar såsom flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur för att få en
överblick över deras genomförande. När det gäller delad förvaltning finns en särskild
enhet som hanterar större projekt, som stöds av personal med sektorsspecifik
erfarenhet. Men tröskelvärdet för vad som anses vara ett ”större” projekt ligger på
75 miljoner euro, medan flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur, som har ett
sammanlagt värde på minst 1 miljard euro, är av en helt annan storleksordning.
Avsaknaden av en särskild enhet inom kommissionen innebär att de förvaltande
myndigheterna, som kan tillhandahålla upp till 85 % i EU-medfinansiering till
byggandet av flaggskeppsinfrastrukturer, inte har något särskilt expertstöd för att
korrekt genomföra den här typen av infrastrukturprojekt.
Det finns heller ingen enhet inom kommissionen som samordnar de olika
generaldirektoratens och byråernas åtgärder till stöd för genomförandet av
infrastrukturprojekt i denna stora skala. Om det fanns ett sådant centrum skulle det
kunna vägleda och styra de projektansvariga kontinuerligt under en
flaggskeppsinfrastrukturs livslängd, med målet att öka effektiviteten och
ändamålsenligheten i EU:s medfinansiering. Ett sådant centrum skulle till exempel
kunna ge råd i frågor såsom antalet stationer (för passagerare), antal och placering av
terminaler, driftskompatibilitetskrav, lastfaktorer (för godstrafik) och avgiftsregler. Det
skulle också kunna stödja bedömningen av möjligheterna att kombinera stöd genom
FSE, sammanhållningspolitiken och EIB:s instrument.
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När flaggskeppsinfrastrukturer byggs uppstår kostnadsökningar och ofta
omfattande byråkrati på nationell nivå

49 Förändringar i infrastrukturprojektens utformning och omfattning uppstår ofta

över tid. Förändringarna medför kostnadsökningar som kan påverka EU:s budget under
en längre period. Eftersom EU-stöd ges för åtgärder som genomförs under
sjuårsperioder leder förändringar i infrastrukturprojektens utformning och omfattning
som sträcker sig utöver en sjuårsperiod till att det krävs ett högre totalbelopp av
medfinansiering från EU.

50 Även om vi är medvetna om att vissa flaggskeppsinfrastrukturers omfattning har

ändrats avsevärt över tid 22, jämförde vi de senast tillgängliga
kostnadsuppskattningarna med de ursprungligen beräknade kostnaderna för de åtta
flaggskeppsprojekten i urvalet, eftersom dessa ursprungliga kostnadsuppskattningar
var viktiga för beslutet att sätta igång bygget. Dessutom ville vi lyfta fram hur
flaggskeppsprojekten förändrades, i termer av kostnadsuppskattningar och förseningar
i genomförandet, fram till deras faktiska förverkligande. För att göra detta använde vi
oss av realprisindex på landsnivå så att meningsfulla jämförelser kunde göras i fasta
priser och hänsyn tas till olika nationella inflationsnivåer. För alla de åtta
infrastrukturprojekten i urvalet hade kostnaderna ökat jämfört med de ursprungliga
uppskattningarna. Vid tidpunkten för revisionen hade kostnadsökningar på
17,3 miljarder euro bekräftats. Det innebär en ökning med 47 % jämfört med de
ursprungliga uppskattningarna, eller ett genomsnitt på 2,2 miljarder euro per
flaggskeppsprojekt. Till exempel skedde den största ökningen i vårt urval i kanalen
Seine–Nord Europe (som ingår i Seine–Schelde-förbindelsen) där den förväntade
kostnaden ökade med 3 miljarder euro, eller 199 % (se tabell 3). En del av dessa
ökningar skedde inom en kort period. Exempelvis förväntas kostnaderna för Rail
Baltica öka med 51 % jämfört med de uppskattningar som gjordes för åtta år sedan (till
stor del på grund av förändringar av flaggskeppsinfrastrukturens omfattning)
(se Bilaga III).

22

Förbindelsen Lyon–Turin utformades till exempel ursprungligen som en enkeltunnel i en
första fas, och senare bestämdes att den skulle byggas som en tunnel med dubbla rör. På
liknande sätt handlade Seine–Schelde-förbindelsen om att bygga en kanal som skulle länka
samman två floder. Senare utvecklades detta till ett mycket mer omfattande nät av inre
vattenvägar.
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Tabell 3 – Kostnadsökning per flaggskeppsprojekt (2019 års värden)
Ursprunglig
uppskattning
(miljoner
euro)

Senaste
uppskattning
(miljoner
euro)

Rail Baltica

4 648

7 000*

2 352

51 %

Lyon–Turin

5 203

9 630

4 427

85 %

Brennerbastunneln

5 972

8 492

2 520

42 %

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen

5 016

7 711

2 695

54 %

Basque Y och dess anslutning till Frankrike

4 675

6 500

1 825

39 %

Seine–Schelde-förbindelsen**

1 662

4 969

3 307

199 %

Motorvägen A1

7 244

7 324

80

1%

Järnvägslinjen E59

2 113

2 160

48

2%

17 253

47 %

Flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur

TOTALT
*

Ökning
(miljoner
euro)

Ökning
i%

Kostnaderna inbegriper avsättningar för risker för framtida kostnadsökningar som revisorerna
noterade. De officiella kostnaderna har angetts vara 5,8 miljarder euro hittills.

** Siffrorna avser endast huvuddelen av Seine–Schelde-förbindelsen (kanalen Seine–Nord Europe).
Källa: Revisionsrätten.

51 Vi noterade också fall där omfattande byråkrati hindrade ett effektivt

genomförande. I Rumänien till exempel planeras och genomförs den 582 km långa
motorvägen A1 i form av ett stort antal små projekt. Tillstånd måste inhämtas för var
och en av dessa delar. Vi beräknade att ett bygglov krävs per 7 km motorväg och ett
miljötillstånd per 26 km.

52 Vi noterade ett exempel på god praxis i Italien, där en interministeriell kommitté
(CIPE, Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) fungerar som en
enda kontaktpunkt för projektansvariga. Samtidigt står CIPE för ett långsiktigt
åtagande att stödja byggandet av infrastrukturen, om finansieringen behöver delas
upp på flera olika beslut.
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Mycket stora förseningar äventyrar effektiviteten i EU:s medfinansiering

53 För varje flaggskeppsinfrastruktur jämförde vi också nuvarande förväntat

slutdatum med det ursprungliga. Utan undantag noterade vi betydande förseningar.
För flaggskeppsprojekten motorvägen A1 och järnvägslinjen E59 beräknade vi den
sammantagna förseningen av idrifttagandet på de avsnitt där det finns tillförlitliga
tidsuppskattningar för genomförandet 23. Den genomsnittliga förseningen av
huvuddelen av varje infrastrukturprojekt var elva år. De värsta exemplen är kanalen
Seine–Nord Europe som är en del av Seine–Scheldeförbindelsen (redan försenad med
18 år), förbindelsen Lyon–Turin (15 års försening), Basque Y (13 års försening) och
Brennerbastunneln (tolv års försening) (se bild 5).

Bild 5 – Förseningar i slutförandet av flaggskeppsprojekten inom
transportinfrastruktur i vårt urval
Delay for entry into service (years)
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Källa: Revisionsrätten.

23

När det gäller järnvägsinfrastrukturen E59 finns det till exempel ännu ingen specifik tidsplan
för genomförandet av avsnittet Świnoujście-Szczecin.
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54 Om vi också beaktar slutförandedatum för den anslutande infrastruktur som

krävs för att järnvägsflaggskeppsprojekten ska kunna tas i drift med full kapacitet är
förseningarna ännu mycket större.
—

Eftersom höghastighetsanslutningen på den franska sidan av gränsen, som
förbinder Bordeaux med Basque Y, inte ens kommer att planeras före 2037,
kommer idrifttagandet av Basque Y:s fulla kapacitet att försenas med minst 29 år.

—

De tyska anslutningslinjer som leder till Brennerbastunneln på München–Veronaförbindelsen kan bli försenade till mellan 2040 och 2050. Det skulle innebära att
infrastrukturprojektet inte fullt ut kommer att kunna ge de förväntade fördelarna
förrän om ytterligare 20 år. Dessutom håller den tyska regionala myndigheten
fortfarande på att bedöma behovet av nya anslutningslinjer.

55 Revisionsobjekten hänvisade till politiska beslutsprocesser som en viktig faktor

bakom dessa förseningar. Även om internationella avtal har undertecknats med
åtaganden om att en medlemsstat ska bygga ett infrastrukturprojekt kan politiska
prioriteringar komma att ändras när regeringar avlöser varandra. Den tid som krävs för
förfaranden för att involvera berörda parter, liksom för att söka tillstånd för planerade
arbeten, bidrar också till förseningar.

56 Förseningarna får betydande konsekvenser. Trafik som i framtiden kommer att

använda motorvägen A1 i Rumänien måste till exempel fortfarande använda nationella
tvåfiliga vägar. Denna situation ger upphov till betydande negativa effekter, såsom
dagliga trafikstockningar, flaskhalsar och minskad trafiksäkerhet. Genom att jämföra
antalet och typen av olyckor över tid har vi noterat att antalet olyckor och dödsfall på
dessa sträckor är mycket högre än genomsnittet i Rumänien, och 92 av dem utgjorde
frontalkollisioner.

57 De underliggande EU-medfinansierade åtgärderna genomförs också långsammare
än väntat. Vid en jämförelse av det ursprungligen förväntade slutdatumet för de
enskilda åtgärderna med deras faktiska slutdatum (för åtgärder som redan slutförts),
och med deras nuvarande förväntade slutdatum som angetts av projektansvariga (för
åtgärder som fortfarande pågår), noterade vi att endast en av de 17 medfinansierade
åtgärderna (en del av Rail Baltica) fortfarande förväntas slutföras inom den
ursprungliga tidsfristen. En del av dessa förseningar är betydande (upp till 79 månader
för en av åtgärderna på motorvägen A1). Den genomsnittliga förseningen av varje
åtgärd jämfört med det ursprungligen planerade slutdatumet är 34 månader (mer än
68 % av den ursprungligen planerade projekttiden, se Bilaga V).
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58 Om en FSE-åtgärd inte genomförs exakt enligt de villkor som preciseras i

bidragsavtalet, eller inte slutförs inom den angivna tidsperioden, kan EU:s
medfinansiering dras in. I sådana fall är medlen, enligt principen ”use-it-or-lose-it”, inte
längre öronmärkta för den specifika åtgärden utan blir tillgängliga igen för andra
infrastrukturprojekt inom FSE-programmet. Detta har redan skett med 1,4 miljarder
euro av de ursprungligen anslagna medlen för de 17 åtgärderna i vårt urval
(se Bilaga IV). När det gäller till exempel Seine–Schelde-förbindelsen har
668,6 miljoner euro av anslagen dragits tillbaka för de två senaste medfinansierade
åtgärderna, främst på grund av att det tog lång tid innan en överenskommelse kunde
nås om byggandet av kanalen Seine–Nord Europe.

59 Det finns ytterligare risker för vissa av flaggskeppsprojekten i urvalet under den

nuvarande perioden. I april 2019 noterade Inea att 784 miljoner euro i EUmedfinansiering riskerade att dras tillbaka inom ramen för två pågående
underliggande åtgärder till de granskade flaggskeppsinfrastrukturerna. Vidare pågår
fortfarande viktiga arbeten och studier gällande Brennerbastunneln, och 737 miljoner
euro i medfinansiering från EU har ännu inte använts. Detta är 62 % av det anslagna
beloppet på 1,2 miljarder euro. Inea medger att ytterligare förseningar kan uppstå, och
det kan därför bli nödvändigt att förlänga genomförandeperioden för de
underliggande åtgärderna till denna flaggskeppsinfrastruktur, om man ska kunna
undvika att medel dras tillbaka i framtiden.

60 Att EU-medfinansiering anslås på förhand till flaggskeppsinfrastrukturer ger

långsiktig säkerhet för de projektansvariga. Men det innebär också att om det uppstår
betydande förseningar i genomförandet av flaggskeppsprojekten kommer stora belopp
av anslagna EU-medel inte att betalas ut under många år, när de hade kunnat
användas för att finansiera andra, mognare infrastrukturprojekt. I de fall där dessa
summor inte omfördelas förrän i ett sent skede i finansieringsprocessen blir
möjligheten att återanvända dem begränsad. Detta problem har inte lösts på ett
tillfredsställande sätt genom de nuvarande arrangemangen för förvaltning av
bidragsavtal 24. När det gäller de slutförda åtgärderna framgår det av Bilaga VI att det
belopp som faktiskt betalades ut efter slutförandet bara var hälften av det
ursprungligen tilldelade beloppet.

24

Detta problem framhölls även i revisionsrättens särskilda rapport 19/2019 Inea: fördelar
har uppnåtts men brister som rör Fonden för ett sammanlänkat Europa behöver åtgärdas
(se punkt 72).
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Kommissionens övervakning av medlemsstaternas slutförande
av stomnätskorridorerna har brister, men det finns ett verktyg
som den kan bygga vidare på för att nå prestationsförbättringar
Kommissionens övervakning sker på avstånd, och EU:s medfinansiering
av projekt är bara kopplad till output

61 Kommissionen övervakar medlemsstaternas slutförande av stomnätskorridorerna
med hjälp av europeiska samordnare och med användning av ett informationssystem
för att samordna och stödja politiken (TENTec-systemet). I de europeiska
samordnarnas roll ingår att:
—

analysera stomnätskorridorerna,

—

utarbeta en (icke bindande) arbetsplan för respektive korridor,

—

kommunicera med beslutsfattare på hög nivå och lokala intressenter för att
underlätta genomförandet av flaggskeppsinfrastrukturer,

—

inhämta medlemsstaternas godkännande av arbetsplanen,

—

anordna och vara ordförande för möten i forum för respektive korridorer,

—

vartannat år offentliggöra en lägesrapport om utvecklingen och genomförandet
av TEN-T.

Trots att samordnarna ansvarar för långa och komplexa korridorer har de få resurser
och endast informella befogenheter. Denna typ av ram ger kommissionen en alltför
perifer roll i övervakningen av att medlemsstaterna slutför nätet i tid.

62 Kommissionen har nyligen föreslagit

att de europeiska samordnarnas roll ska
stärkas: framtida ansökningar om medfinansiering från EU måste vara förenliga med
korridorens arbetsplan och genomförandeakter, och hänsyn måste tas till den
europeiska samordnarens yttrande; samordnarna ska ges befogenhet att på nära håll
följa tillståndsförfarandet för gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse och
får begära att den behöriga myndigheten regelbundet rapporterar om vilka framsteg
som har gjorts.
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25

Europeiska kommissionen, Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om
rationaliseringsåtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska
transportnätet, COM(2018) 277 final, 17.5.2018, och Europeiska kommissionen, Förslag till
Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat
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63 Vid delad förvaltning, där det primära ansvaret för genomförandet ligger hos den

förvaltande myndigheten i fråga, fann vi flera fall där problem ledde till bristande
ändamålsenlighet. Till exempel i Rumänien, mellan Lugoj och Deva, finns en slutförd
sträcka av motorvägen A1 som medfinansierats med 12,4 miljoner euro i EU-medel
och som för närvarande inte används. I närheten av Deva blev två vägavsnitt, som
byggts inom ett tidsspann på bara sju år, felaktigt sammanlänkade. Till följd av detta
måste 800 meter av redan anlagd motorväg rivas och anslutningen byggas om på rätt
sätt. Utöver den del som måste byggas om (uppskattningsvis 3,2 miljoner euro i
medfinansiering från EU) kostade rivningsarbetena 0,9 miljoner euro, varav EU
medfinansierade 0,5 miljoner euro. De 3,7 miljoner euro 26 i EU-medel som använts på
detta sätt kan anses vara bortkastade (se bild 6).

Bild 6 – Sammanlänkningen av avsnitten Lugoj–Deva och Deva–Orastie
på motorvägen A1 i Rumänien

Ny motorväg

Gammal motorväg och
befintlig väg

© ziarulunirea.ro. Textrutor och linjer tillagda av revisionsrätten.

64 Det finns inte någon systematisk mekanism för att mäta resultat efter det att en

viss tid förflutit sedan infrastrukturen togs i bruk. Det bekräftar att kommissionen
fortfarande kopplar EU:s medfinansiering av projekt till enbart output. Kommissionen
samlar inte in information om resultaten och i vilken grad investeringarna varit
lönsamma (dvs. om och när infrastrukturprojektet kommer att uppnå förväntade
resultat).

Europa och om upphävande av förordningarna (EU) nr 1316/2013 och (EU) nr 283/2014,
COM(2018) 438 final, 6.6.2018.
26

3,2 och 0,5 miljoner euro i EU-medfinansiering.
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65 Kommissionen har inga uppgifter om effekterna av de medfinansierade

byggprojekten. Även om de flesta av infrastrukturprojekten i urvalet fortfarande håller
på att byggas ser det redan ut som om några av dem kommer att ha en märkbar
framtida effekt. Till exempel har diverse arbeten för att bredda och fördjupa floden Lys
redan gjorts inom ramen för Seine–Schelde-förbindelsen. Resultaten på nivån för
infrastrukturprojektet som helhet har ännu inte förverkligats, eftersom den centrala
delen av projektet (kanalen Seine–Nord Europe) ännu inte har byggts. Men arbetena
har redan haft positiva socioekonomiska effekter i Flandern: till exempel en byggboom
för fastigheter längs flodstranden, som lett till urban förnyelse av hela stadsdelar i
Kortrijk och Harelbeke.

66 Kommissionen tar ingen hänsyn till dessa aspekter, eftersom delmålen i Ineas

bidragsavtal endast avser fysisk output. Den utför efterhandsutvärderingar i vissa fall,
till exempel när så krävs enligt lagstiftningen, som täcker nätet i sin helhet eller utvalda
större transportprojekt som genomförs med delad förvaltning. Det görs dock inga
systematiska efterhandsutvärderingar av de enskilda flaggskeppsprojekten i sin helhet,
trots att det rör sig om investeringar på flera miljarder euro. Det gör det svårt att dra
lärdom av tidigare problem.

Kommissionen gjorde ingen kritisk bedömning av långsiktig hållbarhet
och kostnader för flaggskeppsinfrastrukturer

67 I tidigare rapporter från effektivitetsrevisioner

har vi dragit slutsatsen att
tillgång till medfinansiering från EU i vissa fall kan få projektansvariga att öka
projektspecifikationerna till en nivå utöver vanliga standarder eller att bygga större
utan goda skäl. Det leder till underutnyttjande av infrastrukturen.
27

68 Kommissionen har inga modeller eller särskilda förfaranden för att samla in

uppgifter och göra en oberoende bedömning av den potentiella användningen av
flaggskeppsinfrastrukturer för person- och godstrafik innan den ingår åtaganden om
EU-medfinansiering till dem. Kommissionen ifrågasatte inte heller detaljerna i framtida
byggnormer ställt mot potentiella trafikflöden när den gav EU-stöd till
infrastrukturprojekten. Eftersom det inte finns några sådana specifika uppgifter om
potentiella trafikflöden har vi grundat våra bedömningar på uppgifter från Eurostat

27

Till exempel punkterna 52–55 i särskild rapport 23/2016 Sjötransporten inom EU: på
stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och ohållbara investeringar och
punkterna 28–33 i särskild rapport 21/2014 EU-finansierad flygplatsinfrastruktur: dålig
valuta för pengarna.
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och vid behov gjort antaganden om trafiknivåer 28. Vi bedömde den ekonomiska
hållbarheten hos de flaggskeppsinfrastrukturer i urvalet där det ingick en komponent
med höghastighetsjärnväg (Rail Baltica, förbindelsen Lyon–Turin, BBT, Fehmarn Bält
och Basque Y) och tittade då på förväntat antal passagerare och allmän trafikpotential.
Den totala kostnaden för dessa infrastrukturprojekt uppgår till omkring 40 miljarder
euro. För den första analysen tog vi antalet framtida passagerare som deklarerats av
de projektansvariga. För den andra analysen tog vi den totala befolkningen inom ett 60
minuters upptagningsområde längs linjerna. Även om vi är medvetna om att dessa
linjer är avsedda att användas för blandad person- och godstrafik, jämförde vi dessa
siffror med ett akademiskt referensvärde för persontrafik på höghastighetsjärnväg,
vilket visar att sådana linjer för att vara hållbara måste transportera 9 miljoner
passagerare per år. Vi kan dra slutsatsen att för samtliga flaggskeppsinfrastrukturer
som bedömts är den totala befolkningen i upptagningsområdet alltför liten för att
säkra långsiktig hållbarhet. Vi såg också två exempel på flaggskeppsinfrastrukturer där
det förväntade antalet passagerare ligger långt under detta riktmärke på 9 miljoner
passagerare per år.

69 Det första exemplet är Rail Baltica, vars långsiktiga ekonomiska hållbarhet är

beroende av att linjen förverkligar sin potential inom gods- och persontransporter. I
kostnadsnyttoanalysen från 2017 för Rail Baltica räknar man med godsvolymer på
omkring 15 miljoner ton år 2030 och upp till 25 miljoner ton 2055 (omkring en
tredjedel av detta är trafik inom Baltikum, en tredjedel är godstrafik från Finland och
en tredjedel är transittrafik från grannländer). Med utgångspunkt i nuvarande
sjöfartsnivåer i området runt de baltiska länderna noterade vi en maximal potentiell
efterfrågan på 30 miljoner ton gods per år som skulle kunna flyttas över till järnväg. I
dagsläget finns dock ingen nord–sydgående järnvägsgodstrafik mellan Estland, Lettland
och Litauen, och för att en trafikomställning ska ske måste järnvägstransporten kunna
konkurrera med väg- och sjötransporter. Det betyder att effektiva multimodala
anslutningar och kompletterande åtgärder, såsom politik för vägtullar, måste införas
för att ge likvärdiga förutsättningar för de olika transportsätten, liksom en väl
fungerande integrerad modell för infrastrukturförvaltning som gör linjen attraktiv för
kunder med hjälp av proaktiva kommersialiseringssatsningar. De baltiska staterna har
ännu inte enats om en modell för infrastrukturförvaltningen. Dessutom har den polska
infrastrukturförvaltaren inte vidtagit några åtgärder för att samordna den potentiella
ökningen av efterfrågan på järnvägsgodstransporter på linjen Bialystok–Warszawa som
Rail Baltica kan ge upphov till med övrig regional person- och godstrafik på den linjen.

70 Såsom anges i punkt 69 finns det ännu ingen godstrafik på järnväg i nord–sydlig

riktning i de baltiska länderna. En bedömning av persontrafikdelen av linjen Rail Baltica

28

Uppskattningen gjordes baserat på de mest sannolika vägar som trafiken kommer att ta när
infrastrukturen väl har byggts, enligt antagandet om kortaste färdväg.
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visar att den inte är ekonomiskt hållbar, med 4,6 miljoner passagerare per år senast
2030, såsom anges i kostnadsnyttoanalysen från 2017 inför greenfield-investeringen i
de baltiska staterna. Dessutom visar vår analys av upptagningsområdet att den totala
befolkning som bor inom 60 minuters restid från flaggskeppsinfrastrukturen i enlighet
med antagandet i kostnadsnyttoanalysen är 3,8 miljoner människor, med hänsyn tagen
till överlappningar med människor som bor i närliggande upptagningsområden
(se bild 7). Sett till linjen i sig är detta den lägsta siffra för någon av de
flaggskeppsinfrastrukturer som vi granskade. Den projektansvarige och kommissionen
har angett att den här investeringen rör en snabb konventionell järnvägslinje som ska
vara byggd för hastigheter på upp till 249 km/tim, och att linjen därför inte kan
jämföras med riktmärken för en höghastighetslinje. Definitionen av
höghastighetsjärnväg är förvisso tillämplig på nya linjer med hastigheter på
250 km/tim eller mer, men vi bedömde ändå den här linjen som en
höghastighetsjärnvägsinvestering, av två skäl. För det första kommer en del av linjen
att använda en ombyggd konventionell järnvägslinje på polskt territorium (sådana
linjer anses vara höghastighetslinjer om hastigheten är 200 km/tim eller mer). För det
andra kommer Rail Baltica att användas som en linje för blandad trafik, och en sådan
har vanligen högre anläggningskostnader än en linje för enbart persontrafik.

71 Om vi tar med anslutningslinjen till Polen och gör en mer allmän analys framgår

att när linjen fram till Warszawa väl är byggd/ombyggd kommer befolkningen i
upptagningsområdet inom 60 minuters restid att öka till 8,3 miljoner. Om vi jämför det
med vårt riktmärke 29 på 9 miljoner passagerare per år, finns en risk att linjen inte blir
ekonomiskt hållbar ens med en fullständig anslutning till Warszawa.

29

Särskild rapport 19/2018 om höghastighetstrafik på järnväg Ett europeiskt järnvägsnät för
höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke.

46

Bild 7 – Bedömning av Rail Balticas upptagningsområde

Järnvägsstation
Järnvägsgodsterminal
Järnvägslinje
Befolkning som bor i ett
upptagningsområde med 15, 30 och
60 minuters resväg med bil till minst
en station

3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
0

15 min
Upptagningsområde
15 minuter
30 minuter
60 minuter

Tallinn
336 000
514 000
594 000

Pärnu
55 000
71 000
130 000

30 min
Riga
336 000
764 000
1 075 000

Rigas flygplats
168 000
685 000
1 083 000

60 min

Panevėžys
97 000
154 000
511 000

Kaunas
326 000
410 000
798 000

Vilnius
348 000
642 000
850 000

Elk
70 000
137 000
483 000

Byalistok

Warszawa

325 000
405 000
806 000

611 000
1 941 000
3 238 000

Källa: Karta från Eurostat; uppgifter tillagda av revisionsrätten.

72 För det andra visar prognoserna för passagerarantalet på höghastighetslinjen

mellan Köpenhamn och Hamburg via den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen att
järnvägsdelarna av denna flaggskeppsinfrastruktur inte kommer att bli ekonomiskt
hållbara. Även om 7,7 miljoner människor bor inom ett 60-minuters
upptagningsområde längs linjen, och passagerare kan komma att använda vissa delar
av linjen (t.ex. Hamburg–Lübeck eller Ringsted–Köpenhamn), säger prognoserna att
endast 1 miljon passagerare kommer att använda den fasta förbindelsen i bägge
riktningar varje år, även 10 år efter öppnandet. Detta är betydligt lägre än riktmärket
på 9 miljoner passagerare per år. Godstrafik ska också bedrivas på den här linjen
eftersom den är utformad för blandad trafik. Upp till 73 godståg per dag ska enligt
uppskattningarna passera den fasta förbindelsen när den har nått full driftskapacitet.
Men ingen betydande övergång från andra transportsätt kommer att ske genom att
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den här infrastrukturen byggs, utan godstågen kommer bara att sluta använda den
nuvarande färdvägen över Stora Bält (effekten blir en ”omlokalisering”, se bild 3).

73 Dessutom bedömde vi anläggningskostnaderna för den tyska anslutningslinjen

med höghastighetsstandard såsom den planeras i nuläget. Den ursprungliga planen
handlade om en ombyggnad av den befintliga linjen till en hastighet på 160 km/tim (i
enlighet med TEN-T-förordningen, vilket innebar att endast en järnvägslinje för
konventionell trafik skulle byggas). Men efter samråd med lokala intressenter
ändrades planen till en ny anslutningslinje för blandad trafik (med bland annat nya
spårsträckningar, ytterligare stationer och en ny godsterminal). Ett politiskt beslut
fattades sedan om att bygga en linje med en konstruktionshastighet på upp till
200 km/tim för persontåg. Baserat på kostnadsuppgifterna för den 88 km långa linjen
mellan Lübeck och Puttgarden (där den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen börjar) och
avstånden på linjen, kommer denna höghastighetslinje i nuvarande utformning att
kosta 26 miljoner euro per kilometer. Kostnaden för att uppfylla regionala
bullerskyddskrav som går utöver standardkraven är 1 185 miljoner euro. Det är mer än
hälften av den totala anläggningskostnaden för hela linjen. Kostnaden för den
planerade Fehmarnsundsbron 30, som ska ersätta den befintliga bron, vilken för
närvarande inte ser ut att behövas, är 549 miljoner euro. Om vi tar med dessa
kostnader i totalbeloppet (det har ännu inte fattats beslut om någon av åtgärderna)
ökar kostnaderna till 46 miljoner euro per km. Det skulle leda till en totalkostnad på
mer än 4 miljarder euro för den tyska anslutningslinjen. Jämfört med linjer för mycket
höga hastigheter som vi granskat tidigare och som trafikeras med hastigheter på
250 km/tim eller mer 31 är denna kostnad per kilometer mycket hög, med tanke på att
detta inte är ett särskilt tätt befolkat område och att de byggnadstekniska kraven är
begränsade och maxhastigheten på linjen 200 km/tim. Under liknande geografiska
förhållanden är motsvarande siffra för ombyggnaden av avsnittet Ringsted–Rødby på
den danska anslutningslinjen till Fehmarn Bält-förbindelsen (också från 160 km/tim till
200 km/tim) 11 miljoner euro per kilometer, mindre än en fjärdedel av kostnaden för
den tyska anslutningslinjen. Vidare kommer ombyggnaden av den tyska
anslutningslinjen till höghastighetsstandard minska restiden i persontrafiken med bara
5 minuter (från Lübeck till Puttgarden jämfört med den ursprungliga planeringen). Det
gör att alla dessa förändringar innebär mycket höga extrakostnader som tillsammans
med låga passagerarantal (se punkt 72) avsevärt minskar den ombyggda
anslutningslinjens kostnadseffektivitet.

30

I den senaste planeringen från delstaten Schleswig-Holstein anges att den planerade nya
bron kommer att ersättas av en (normalt sett dyrare) väg- och järnvägstunnel liknande den
för den fasta förbindelsen.

31

Särskild rapport 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik: ännu inte
verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke, tabell 5.
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74 Beslut om utformningen av den tyska anslutningslinjen fattades av delstaten

Schleswig-Holstein efter samråd med lokala intressenter. Kommissionen deltog inte i
detta samråd och har inte varit delaktig i beslutsfattandet. Fram till i dag har EU:s
medfinansiering av enbart studier uppgått till 38,6 miljoner euro. För att följa principen
om sund ekonomisk förvaltning vid framtida ansökningar om EU-medfinansiering bör
kommissionen överväga dessa siffror i beslutsfattandet och göra en särskild
bedömning av om en linje med lägre hastighet och till lägre kostnad faktiskt skulle
räcka till för att täcka befolkningens rörlighetsbehov.

Ett verktyg att bygga vidare på inför framtida investeringar:
genomförandebeslut

75 Kommissionen har nyligen börjat använda genomförandebeslut som ett verktyg

för att stärka sin övervakning av medlemsstaternas slutförande av
stomnätskorridorerna. Dessa beslut antas i samförstånd med de berörda
medlemsstaterna och återspeglar medlemsstaternas åtagande att följa en gemensamt
överenskommen tidsplan för slutförandet av förväntad output. I den här tidsplanen
ingår ett antal viktiga delmål, och besluten innehåller en skyldighet för
medlemsstaterna att skriva en årlig rapport. Genomförandebeslut har hittills använts
för Rail Baltica, Seine–Schelde-förbindelsen och järnvägsförbindelsen Evora–Mérida
mellan Spanien och Portugal (ett flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur som
inte ingick i vårt urval).

76 Vi anser att genomförandebeslut är ett steg i rätt riktning, eftersom de ger

kommissionen möjlighet att närmare övervaka medlemsstaternas byggande av
flaggskeppsinfrastrukturer och för att de preciserar projektens förväntade output och
omfattning och täcker in kompletterande åtgärder som behövs för att en infrastruktur
ska kunna tas i drift. Dessa beslut omfattar anslutningar till befintliga och nya järnvägs/vägterminaler för Rail Baltica och byggandet av multimodala terminaler för Seine–
Schelde-förbindelsen. Dessutom möjliggör de för europeiska samordnare och
kommissionen att närvara som observatörer vid möten i de projektansvarigas
beslutsfattande organ.

77 Vi noterade dock en risk för att genomförandebeslut inte räcker till för att på ett
ändamålsenligt sätt säkerställa att flaggskeppsinfrastrukturer slutförs och tas i drift i
tid, av följande skäl:
a)

Dessa beslut kan inte fattas utan medlemsstaternas godkännande, och de ålägger
inte någon av parterna några särskilda skyldigheter eller ansvar och beskriver inte
heller de ekonomiska konsekvenserna om åtagandena inte fullgörs. De ger inte
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heller kommissionen möjlighet att vidta åtgärder om förseningar uppstår eller om
kompletterande åtgärder inte vidtas.
b)

Genomförandebesluten specificerar inte flaggskeppsinfrastrukturernas
förväntade resultat, och de har fortfarande brister när det gäller hanteringen av
frågor som kräver politiska överenskommelser på medlemsstatsnivå.
i)

I beslutet om genomförande av Rail Baltica fastställdes att Estland, Lettland
och Litauen senast den 30 juni 2019 måste besluta om hur den färdigställda
infrastrukturen skulle förvaltas, inklusive en mekanism för fördelning av
framtida vinster och fördelar mellan partnerna. Trots kommissionens
ansträngningar för att nå en överenskommelse om en sådan mekanism,
kunde inget beslut fattas inom tidsfristen.

ii)

Genomförandebeslutet för Seine–Schelde-förbindelsen klargjorde
omfattningen av flaggskeppsprojektet men innehöll ingen närmare
tidsangivelse för slutförandet av den viktiga vattenvägsförbindelsen till
hamnen i Zeebrugge, för vilken ett definitivt byggbeslut har försenats under
många år av den regionala regeringen på grund av lokal opposition. Detta
begränsar möjligheterna att transportera djuphavscontainrar på inre
vattenvägar.

78 Genomförandebeslut innehåller inte heller några bestämmelser som uppmuntrar
till att dra lärdom av tidigare erfarenheter, eftersom inga efterhandsutvärderingar har
gjorts obligatoriska.
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Slutsatser och rekommendationer
79 Sannolikt kommer sex av de åtta analyserade flaggskeppsinfrastrukturerna inte

att vara fullt driftklara 2030, inbegripet anslutningslinjer, såsom planerades 2013.
Eftersom infrastrukturprojekten och deras anslutningslinjer är viktiga länkar i
stomnätskorridorerna är det därmed också osannolikt att EU:s stomnät för transporter
kommer att nå full kapacitet till 2030, vilket innebär att de förväntade
nätverkseffekterna av EU:s transportnät inte kommer att ha förverkligats till dess.

80 Endast Rail Baltica och tre delar av tre andra flaggskeppsprojekt inom

transportinfrastruktur kommer sannolikt att uppfylla minimikraven enligt TEN-Tförordningen fram till 2030. De främsta orsakerna till de dåliga resultaten är att
medlemsstaterna har sina egna prioriteringar, olika förfaranden och olika hastighet i
genomförandet, och att gränsöverskridande flaggskeppsinfrastrukturer inte alltid har
samma stöd på bägge sidor av gränsen. Dessutom innehåller TEN-T-förordningen, trots
att den är rättsligt bindande, bestämmelser som ger medlemsstaterna möjlighet att
avvika från den plan som ska uppnås inom tidsfristen fram till 2030. Kommissionen har
begränsade rättsliga verktyg för att se till att fastställda EU-prioriteringar verkställs och
har ännu inte använt dem, utom för att anta ett fåtal genomförandeakter
(se punkterna 16–26).
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Rekommendation 1 – Se över och tillämpa befintliga verktyg för
att se till att den långsiktiga planeringen följs
I samband med översynen av den nuvarande lagstiftningen bör kommissionen lägga
fram förslag för att
a)

införa bättre verkställbara rättsliga verktyg, inbegripet en utvidgning av
tillämpningsområdet för antagande av genomförandeakter, för att hantera
eventuella större förseningar av inledande eller avslutande arbeten på stomnätet,

b)

göra en ny bedömning av relevansen i de tekniska kraven för stomnätet och nätet
i sin helhet, med beaktande av de återstående tidsramarna och erfarenheter av
problem i samband med slutförandet av tidigare och pågående projekt,

c)

införa bestämmelser som stärker samstämmigheten mellan nationella
transportplaner och TEN-T-åtaganden, för att se till att TEN-T-förordningen
verkställs och genomförs korrekt.

Kommissionen bör även
d)

följa upp sitt ”rationaliseringsförslag” 32 genom att stödja medlemsstaterna i deras
planering och upphandling samt inrättandet av gemensamma kontaktpunkter för
att minska den administrativa bördan. För gränsöverskridande
flaggskeppsinfrastrukturer bör kommissionen främja användningen av
gemensamma anbudsförfaranden.

Tidsram: För a–c senast 2022, i samband med översynen av TEN-T-förordningen. För
d från ikraftträdandet av lagstiftningen i fråga.

81 Flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur omfattar investeringar på flera
miljarder euro, men planeringen av vissa centrala delar behöver förbättras.
Trafikprognoserna riskerar att vara överoptimistiska. Hälften av dem är dåligt
samordnade. De bygger inte på välgrundade ekonomiska bedömningar, och de är
ibland mycket förenklade. De tidigare godstrafikprognoserna är mycket högre än
nuvarande trafiksiffror. För att sådana prognoser ska kunna förverkligas krävs
framgångsrika initiativ för trafikomställning. Kommissionen gjorde inte någon egen
behovsanalys, oberoende av medlemsstaternas bedömningar, innan den anslog EUmedfinansiering till åtgärder som ingår i dessa infrastrukturer.

32

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om rationaliseringsåtgärder för att
påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet. 17.5.2018.
COM(2018) 277 final.

52

82 Inte i något av de åtta infrastrukturprojekten i vårt urval användes

kostnadsnyttoanalyser korrekt som ett verktyg för beslutsfattande på en övergripande
infrastrukturprojektnivå. Även om det gjordes detaljerade kostnadsnyttoanalyser för
specifika avsnitt, gjordes ingen sådan analys för något av projekten i sin helhet,
inbegripet alla föreslagna arbeten och nödvändiga åtföljande
infrastrukturinvesteringar och med deltagande av så många nationella och regionala
intressenter som möjligt.

83 I vår bedömning av förfarandena för att involvera berörda parter har vi

uppmärksammat ett antal exempel på god praxis som skulle kunna återskapas i
framtiden. Men vi identifierade också förfaranden som skulle kunna förbättras för att
säkerställa att berörda parter verkligen görs delaktiga i beslutsfattandet.
Kommissionen är inte involverad i dessa processer, och den är inte tillräckligt synlig vid
viktiga möten, vilket innebär att den missar ett viktigt tillfälle att främja
flaggskeppsprojektens europeiska mervärde (se punkterna 27–44).
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Rekommendation 2 – Kräv bättre analyser innan beslut fattas
om att tillhandahålla medfinansiering från EU till megaprojekt
(såsom flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur)
Innan medfinansiering tillhandahålls för att stödja åtgärder som ingår i mer
omfattande megaprojekt bör kommissionen
a)

vid direkt förvaltning, kräva en tillförlitlig, omfattande och transparent
övergripande socioekonomisk kostnadsnyttoanalys för enskilda megaprojekt i sin
helhet (såsom flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur enligt definitionen i
den här rapporten) utöver de detaljerade avsnittsspecifika analyserna; sådana
kostnadsnyttoanalyser bör beakta en högre strategisk nivå än de enskilda projekt
eller avsnitt som genomförs och även omfatta kringliggande infrastruktur,

b)

för utgifter med delad förvaltning, rekommendera förvaltande myndigheter att
anta samma krav innan EU-stöd ges till megaprojekt.

Tidsram: Nya krav bör ha fastställts före slutet av 2021 och börja tillämpas då.

84 Effektiviteten i genomförandet av flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur
är generellt sett låg. Den genomsnittliga byggtiden för de åtta infrastrukturprojekten i
urvalet är 15 år. Om man även beaktar den kringliggande infrastruktur som behövs för
att en flaggskeppsinfrastruktur ska nå full driftskapacitet är den faktiska byggtiden
mycket längre.

85 EU:s medfinansiering av flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur

tillhandahålls genom flera olika åtgärder. Det innebär dubbelarbete, är ineffektivt och
säkerställer inte en samlad överblick över genomförandet. Att ange särskilda
finansieringsprioriteringar för sådana stora projekt under den fleråriga
budgetramsperioden, samtidigt som gränserna för tillgängliga EU-medel inom varje
sjuårsperiod respekteras, skulle ha fördelen att skynda på användningen av anslagen
och undvika artificiell konkurrens med andra projekt som inte ingår i en
flaggskeppsinfrastruktur. Det finns inte heller någon särskild enhet som fokuserar
uteslutande på flaggskeppsinfrastrukturer inom GD Transport och rörlighet eller GD
Regional- och stadspolitik, eller inom Inea eller de förvaltande myndigheterna, som
kan ge projektansvariga vägledning och styrning för att öka effektiviteten och
ändamålsenligheten i EU:s medfinansiering. Förändringar i utformningen och
omfattningen av de granskade infrastrukturprojekten har hittills lett till
kostnadsökningar på 17,3 miljarder euro (vid tidpunkten för revisionen en ökning med
47 % jämfört med de ursprungligen uppskattade kostnaderna).
Flaggskeppsinfrastrukturerna påverkades också i vissa fall av omfattande byråkrati på
nationell nivå.
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86 Alla granskade infrastrukturprojekt var försenade (i genomsnitt var idrifttagandet

av huvuddelen av varje flaggskeppsprojekt försenat med 11 år). Förseningarna har
långtgående konsekvenser, såsom trafikstockningar, flaskhalsar och minskad
trafiksäkerhet på de rumänska vägarna längs med motorvägen A1, där antalet olyckor
och tillbud är mycket högre än det nationella genomsnittet. När det gäller de
granskade åtgärderna fanns det också olika fall där genomförandet försenats. En del av
dessa förseningar är betydande (upp till 79 månader för en av åtgärderna på
motorvägen A1 eller 263 % av den ursprungligen planerade tidsramen). Den
genomsnittliga förseningen är 34 månader (mer än 68 % av den ursprungligen
planerade tidsramen). För de 17 åtgärder vi granskade ledde förseningarna till att
1,4 miljarder euro i EU-medfinansieringsstöd drogs tillbaka jämfört med de
ursprungliga anslagen (se punkterna 45–60).
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Rekommendation 3 – Stärk kommissionens förvaltning av EU:s
medfinansiering av åtgärder som ingår i megaprojekt (såsom
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur)
Vid tillhandahållande av EU-medfinansiering till åtgärder som ingår i megaprojekt
(såsom flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur) bör kommissionen
a)

prioritera åtgärder som ingår som delar i megaprojekt som utgör saknade
förbindelselänkar och flaskhalsar som fastställts som viktiga prioriteringar i
korridorens arbetsplan,

b)

styra urvalet av åtgärder som ingår i megaprojekt så att förvaltningen
effektiviseras och artificiell konkurrens med andra projekt undviks; för att
garantera samstämmighet och överensstämmelse bör kommissionen främja ett
enda bidragsavtal per flerårig finansieringsperiod för varje megaprojekt; ett
sådant avtal bör omfatta alla åtgärder som är tillräckligt mogna för att
genomföras i sin helhet inom den fleråriga finansieringsperioden,

c)

ta itu med de brister som konstaterats i medlemsstaternas genomförande av
flaggskeppsinfrastrukturer och öka ändamålsenligheten i EU:s medfinansiering;
använda alla tillgängliga verktyg i ett tidigt skede och proaktivt för att se till att
nätet slutförs i tid, och inrätta särskilda kompetenscentrum för att bedöma
kvaliteten på de dokument som utarbetas av projektansvariga och samordna
arbetet med att ge dem styrning och vägledning.

Tidsram: Före slutet av 2020, när den nya fleråriga budgetramen har antagits.

87 Kommissionens övervakning av medlemsstaternas slutförande av

stomnätskorridorerna uppvisar ett antal brister. Kommissionen har utsett europeiska
samordnare som med begränsade resurser använder icke-bindande arbetsplaner och
möten i korridorforum, och den använder ett informationssystem för att övervaka
slutförandet av stomnätskorridorerna. Det ger den en distanserad roll. Vid delad
förvaltning hindrade detta inte att 12,4 miljoner euro i EU-medel användes på ett ickeoptimalt sätt och 3,7 miljoner euro slösades bort på motorvägen A1 i Rumänien, då en
byggd sträcka inte användes och två delar var felaktigt anslutna. Kommissionen
kopplar fortfarande EU:s medfinansiering av åtgärder till enbart output. Kommissionen
samlar inte systematiskt in information om resultaten och i vilken grad investeringarna
varit lönsamma (dvs. om och när infrastrukturprojektet kommer att uppnå förväntade
resultat).
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88 Kommissionen har inga modeller eller särskilda förfaranden för att samla in

uppgifter och göra en oberoende bedömning av storleken på den person- och
godstrafik som kommer att använda en flaggskeppsinfrastruktur, innan åtaganden görs
om EU-medfinansiering av åtgärder som ingår i den. Kommissionen ifrågasatte inte
heller detaljerna i framtida byggnormer ställt mot potentiella trafikflöden när den gav
EU-stöd till dessa åtgärder. Vår analys tyder på att de potentiella gods- och
passagerartrafiknivåerna innebär en risk för Rail Baltica-linjens ekonomiska hållbarhet,
även med en fullständig anslutning till Warszawa. Vi noterade också mycket höga
kostnader för byggandet av den tyska anslutningslinjen till den föreslagna
höghastighetsjärnvägslinjen mellan Köpenhamn och Hamburg, främst på grund av
kostnader för ytterligare bullerskyddskrav och för en ny bro över Fehmarnsund.
Dessutom konstaterade vi att den ekonomiska hållbarheten är begränsad, eftersom
järnvägsdelen av denna flaggskeppsinfrastruktur som passerar den fasta Fehmarn Bältförbindelsen kommer att användas av bara 1 miljon passagerare per år i bägge
riktningar.

89 Kommissionen har infört ett nytt verktyg: genomförandebeslut. Det gör att

kommissionen kan följa genomförandet av flaggskeppsprojekten närmare och innebär
ett steg på vägen mot en ändamålsenligare övervakning av medlemsstaternas
slutförande av stomnätskorridorerna. Men dessa beslut kan inte fattas utan de
berörda medlemsstaternas samtycke, de klargör inte regler och ansvar för alla parter,
inklusive kommissionen, och de har brister när det gäller hanteringen av avgörande
frågor, inbegripet förväntade resultat. För genomförandebeslut krävs inte heller någon
obligatorisk efterhandsutvärdering så att erfarenheter kan utnyttjas (se punkterna 61–
78).
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Rekommendation 4 – Bygg vidare på erfarenheterna av
genomförandebeslut, och stärk de europeiska samordnarnas
roll
Kommissionen bör vidta följande åtgärder:
a)

Vidareutveckla det nya verktyg som genomförandebeslut utgör, genom att föreslå
ett sådant genomförandebeslut för varje gränsöverskridande
flaggskeppsinfrastruktur som ska medfinansieras under perioden 2021–2027.
Dessa beslut bör klargöra regler och ansvar för alla parter, inklusive
kommissionen. De bör innehålla en redogörelse för förväntade resultat (t.ex. mål
för trafikomställning och trafikprognoser) med angivna delmål samt ett åtagande
från alla medlemsstater om att dela med sig av resultat från
efterhandsutvärderingar till kommissionen.

b)

Efter att den nya rättsliga grund som föreslås i rekommendation 1 a har antagits,
även föreslå ett genomförandebeslut för varje flaggskeppsinfrastruktur med
”gränsöverskridande inslag”.

c)

Föreslå en förstärkning av de europeiska samordnarnas roll, genom att öka
verkställigheten i arbetsplanerna för korridorerna, genom att tillåta att
samordnarna närvarar vid viktiga styrelsesammanträden och genom att öka deras
roll i kommunikationen om målen med TEN-T-politiken.

Tidsram: a) För de flaggskeppsinfrastrukturer som ingår i urvalet för denna revision,
slutet av 2021, och samma metod bör följas för framtida gränsöverskridande
flaggskeppsinfrastrukturer; b och c) senast 2022, inom ramen för översynen av TENT-förordningen.

Denna rapport antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova
som ordförande, vid dess sammanträde i Luxemburg den 25 mars 2020.
För revisionsrätten

Klaus-Heiner Lehne
ordförande
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Bilagor
Bilaga I – Översikt över flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur i vårt urval
1. Rail Baltica

01 Rail Baltica är ett projekt för nyanläggning av järnvägstransportinfrastruktur som

å ena sidan förbinder de baltiska staterna med Polen och det europeiska järnvägsnätet
och å andra sidan möjliggör en förbindelse med Finland (en undervattenstunnel som
ska förbinda linjen till Helsingfors har ännu inte planerats). Rail Baltica är en del av
TEN-T-korridoren Nordsjön–Östersjön och utgör en ”felande länk” i nätet (se bild 1).

02 Rail Baltica kommer att byggas med en normal EU-spårvidd på 1 435 mm, som

skiljer sig från den spårvidd som används för järnvägsnätet för konventionell trafik i de
baltiska staterna (1 520 mm). Längden på den nybyggda elektrifierade järnvägen
kommer att vara 870 km, med en högsta konstruktionshastighet på 249 km/tim för
persontåg och 120 km/tim för godståg. Den totala befolkningen inom ett 60 minuters
upptagningsområde från flaggskeppsinfrastrukturen är 3,8 miljoner i de baltiska
staterna. När linjen fram till Warszawa väl är byggd/ombyggd kommer befolkningen i
ett upptagningsområde med 60 minuters restid att öka till 8,3 miljoner.

Bild 1 – Upptagningsområde för flaggskeppsprojektet Rail Baltica
Järnvägsstation
Järnvägsgodsterminal
Järnvägslinje
Befolkning som bor i ett
upptagningsområde med 15, 30 och
60 minuters resväg med bil till minst
en station

Källa: Eurostat.
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2. Järnvägsförbindelsen Lyon–Turin

01 Flaggskeppsprojektet Turin–Lyon är en 65 km lång gränsöverskridande

järnvägsförbindelse mellan Frankrike och Italien i TEN-T-nätets Medelhavskorridor.

02 Den gränsöverskridande dubbla järnvägstunneln (själva bastunneln), som håller
på att byggas, är 57,5 kilometer. Inräknat anslutningslinjer är den totala förväntade
längden på järnvägslinjen mellan Lyon och Turin 270 km (se bild 2).

03 Denna järnvägsförbindelse kommer att koppla samman de franska och italienska
järnvägsnäten och kommer att användas för både person- och godstrafik. Den totala
befolkningen inom ett 60 minuters upptagningsområde från
flaggskeppsinfrastrukturen är 7,7 miljoner.

Bild 2 – Upptagningsområde för flaggskeppsprojektet Lyon–Turin

Järnvägsstation
Planerad järnvägslinje
Befintlig järnvägslinje (utanför projektet)
Befolkning som bor i ett
upptagningsområde med 15, 30 och 60
minuters resväg med bil till minst en
station

Källa: Eurostat.
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3. Brennerbastunneln

01 Brennerbastunneln är en gränsöverskridande dubbel järnvägstunnel som håller
på att byggas mellan Österrike och Italien och som ligger i EU:s stomnätskorridor
Skandinavien–Medelhavsområdet. När den har slutförts kommer den att ha en total
längd på 64 km.

02 I flaggskeppsinfrastrukturprojektet ingår även anslutningslinjer som behöver

byggas för att komplettera järnvägskorridorens 445 km långa avsnitt München–Verona
(se bild 3). Dessa linjer går söderut (Italien) och norrut (Österrike och Tyskland) från
tunneln. Varje nationell infrastrukturförvaltare ansvarar för att bygga dessa
anslutningslinjer.

03 Tunneln kommer att användas för både gods- och persontrafik. Den totala
befolkningen inom ett 60 minuters upptagningsområde från
flaggskeppsinfrastrukturen är 7,9 miljoner.

Bild 3 – Upptagningsområde för flaggskeppsprojektet
Brennerbastunneln
Järnvägsstation
Järnvägslinje
Järnvägslinje som håller på att byggas
Planerad järnvägslinje
Befolkning som bor i ett upptagningsområde med
15, 30 och 60 minuters resväg med bil till minst
en station

Källa: Eurostat.
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4. Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen

01 Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen är en 18 km lång väg- och järnvägstunnel

som förbinder Skandinavien med resten av den europeiska kontinenten. Den ingår som
en del i en planerad ”nordisk triangel” som ska förbinda den skandinaviska halvön med
resten av den europeiska kontinenten (se bild 4).

02 Den fyrfiliga motorvägen och en dubbelspårig järnvägslinje för blandad trafik
(både höghastighetstrafik för passagerare och godstrafik) kommer att utgöra en
förbindelselänk som för närvarande saknas i TEN-T-korridoren Skandinavien–
Medelhavsområdet. Den totala befolkningen inom ett 60 minuters
upptagningsområde från flaggskeppsinfrastrukturen är 7,7 miljoner.

Bild 4 – Upptagningsområde för flaggskeppsprojektet Fehmarn Bält

Järnvägsstation
Järnvägslinje som håller på att byggas
Planerad järnvägslinje
Befintlig järnvägslinje (utanför projektet)
Befolkning som bor i ett upptagningsområde
med 15, 30 och 60 minuters resväg med bil till
minst en station

Källa: Eurostat.

03 Infrastrukturprojektet omfattar även utvecklingen av anslutningslinjer i både

Danmark och Tyskland. Det handlar om ombyggnad till en konfiguration med
dubbelspår (konstruktionshastighet 200 km/tim) på ett 115 km långt järnvägsavsnitt i
Danmark som leder fram till Fehmarn Bält, delvis ombyggnad till en elektrifierad
dubbelspårslinje (33 km – konventionell järnväg) och nybyggnad (55 km –
drifthastighet 200 km/tim) av järnvägslinjer i Tyskland.
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5. Basque Y och dess anslutning till Frankrike i Atlantkorridoren

01 Basque Y är en nybyggd höghastighetsjärnvägsförbindelse mellan Spanien och
Frankrike som går genom Baskien. Det är en Y-formad linje med standardspårvidd,
175 km lång, med en drifthastighet på 250 km/tim (avsnitt 1 i bild 5).

02 Basque Y kommer att anslutas till det franska järnvägsnätet för

höghastighetstrafik genom Grand Project Sud-Ouest (GPSO-projektet) med användning
av Atlantkorridoren. GPSO-projektet planeras för närvarande som en nybyggd
höghastighetsjärnväg med standardprofil för delvis blandad trafik med en längd på
504 km och en driftshastighet på 320 km/tim för persontrafik och 220 km/tim för
godstransporter (avsnitt 2 i bild 5). Delen från Bordeaux till Hendaye via Halte Sud
Gironde (se 2 på bilden), som har bedömts inom ramen för denna revision, är 279 km
lång.

03 Linjen kommer att användas för både person- och godstrafik. Den totala
befolkningen inom ett 60 minuters upptagningsområde från
flaggskeppsinfrastrukturen är 6,8 miljoner.

Bild 5 – Upptagningsområde för Basque Y med dess anslutning till
Frankrike

Järnvägsstation
Järnvägslinje som håller på att byggas
Planerad järnvägslinje
Befolkning som bor i ett upptagningsområde med
15, 30 och 60 minuters resväg med bil till minst en
station

Källa: Revisionsrätten, baserat på Eurostats karta.
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6. Seine–Schelde-förbindelsen

01 Den inre vattenvägsförbindelsen Seine–Schelde, i korridoren Nordsjön–

Medelhavet, är en uppgradering till ett nät av 1 100 km inre vattenvägar kring Seines
och Scheldes avrinningsområden som i första hand ska säkerställa att huvudrutterna
senast 2030 har minst EMCT-klass Va 33 (vilket innebär att större fartyg kan använda
vattenvägarna) under goda navigeringsförhållanden (se bild 6).

02 Den viktigaste tekniska delen av infrastrukturen är en ny kanal på 107 km i

Frankrike mellan Compiègne och Aubencheul-au-Bac, Cambrai (kanalen Seine–Nord
Europe).

Bild 6 – Inre vattenvägsförbindelsen Seine–Schelde

Källa: Projektansvariga för flaggskeppsprojektet. De avsnitt som är färgmarkerade är de där åtgärder
som medfinansieras av EU planeras under den nuvarande fleråriga programperioden.

33

Klassificeringen av europeiska inre vattenvägar är en uppsättning standarder för
driftskompatibilitet för stora farbara vattenvägar, med avseende på tonnage, längd, bredd,
djupgående och segelfri höjd för transporter på inre vattenvägar. Den skapades av
Europeiska Transportministerkonferensen 1992.
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7. Motorvägen A1 i Rumänien

01 Motorvägen A1 mellan Bukarest och Nadlac är en del av den strategiska
europeiska korridoren Rhen–Donau (se bild 7).

02 Denna korridor utgör den viktigaste öst-västliga länken, och det är den
transportryggrad som förbinder Central- och Sydösteuropa genom Ungern.

03 Motorvägen är 582 km lång och kommer att användas för både person- och
godstrafik.

Bild 7 – Motorvägen A1 i Rumänien

Avsnitt som är i drift
Pågående arbeten
Kravspecifikationerna håller på att
utarbetas
Upphandlingsförfarandet planeras

© Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
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8. Järnvägslinjen E59 i Polen och dess anslutning till hamnarna i Szczecin
och Świnoujście

01 Järnvägslinjen E59 i Polen, som är 678 km lång, är belägen i TEN-T:s
stomnätskorridor Östersjön–Adriatiska havet.

02 Linjen går från hamnarna i Szczecin och Świnoujście i nordvästra Polen, via de

regionala huvudstäderna Poznań, Wrocław och Opole, till Chałupki-gränsen mot
Tjeckien i söder (se bild 8).

03 Flaggskeppsprojektet består i en ombyggnad av en befintlig konventionell
järnvägslinje som används för både person- och godstrafik.

Bild 8 – Järnvägslinjen E59 och dess anslutning till hamnarna i Szczecin
och Świnoujście

Järnvägslinje
Järnvägslinje som håller på att byggas
Planerad järnvägslinje
Befolkning som bor i ett upptagningsområde med 15, 30
och 60 minuters resväg med bil till minst en station

Källa: Eurostat.
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Bilaga II – Kritiska prestationsindikatorer för utvecklingen av tidsramar för slutförandet av
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur
Planerad
byggstart
(A)

Ursprungligen
planerat
öppningsdatum
(B)

Planerad
byggtid i år
(B − A)

Faktisk (eller
senast
uppskattade)
byggstart
(C)

Aktuellt
öppningsdatum
(senaste uppskattning)
(D)

Senaste
uppskattning
av byggtid
(D − C)

Anm.

Rail Baltica

2016

2026

10

2016

2029

13

(1)

Lyon–Turin

2008

2015

7

2015

2030

15

(2)

Brennerbastunneln

2007

2016

9

2015

2028

13

(3)

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen

2012

2018

6

2020

2028

8

Basque Y och dess anslutning till
Frankrike

2006

2010

4

2006

2023

17

Kanalen Seine–Nord Europe (en
huvuddel i Seine–Schelde-förbindelsen)

2000

2010

10

2020

2028

8

Motorvägen A1

2005

2030

25

2009

2030

21

(4)

Järnvägslinjen E59

2008

2030

22

2009

2030

21

(5)

Transportinfrastrukturprojekt

GENOMSNITT

12

15

Anm.: (1) Senast uppskattade öppningsdatum omfattar den projektansvariges beräknade riskbuffert från officiellt öppningsdatum 2026. (2) Kolumnerna A och B avser en
första byggfas (av de två som ursprungligen planerats) för flaggskeppsprojektet. (3) Risk för ytterligare förseningar fram till 2030. (4) I siffrorna ingår inte avsnitten
Bukarest–Piteşti och Piteşti–Sibiu. I avsaknad av tillförlitliga belägg för ursprungliga och nuvarande förväntade slutförandedatum har år 2030 behållits i enlighet med TEN-Tförordningen. (5) I siffrorna ingår inte avsnitten Świnoujście–Szczecin och Kedzierzyn Kozle–Chałupki. I avsaknad av tillförlitliga belägg för ursprungliga och nuvarande
förväntade slutförandedatum har år 2030 behållits i enlighet med TEN-T-förordningen.
Källa: Revisionsrätten.
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Bilaga III – Kritiska prestationsindikatorer för utvecklingen av byggkostnader för flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur

Transportinfrastrukturprojekt

Ursprunglig
Ursprunglig
kostnads- Kostnadsuppskattning Kostnadsökning
kostnadsVärdeår för
Faktor för
uppskattning i nuläget (miljarder (miljarder euro;
uppskattning
den första
omindexering
(miljarder
euro; 2019 års
2019 års
(i miljarder uppskattningen
(1)
euro; 2019
värden)
värden)
euro)
års värden)

Anm.

Rail Baltica

3,8

2011

1,22

4,6

7,0**

2,4

Lyon–Turin

3,8

1998

1,37

5,2

9,6

4,4

(2)

Brennerbastunneln

4,5

2002

1,33

6,0

8,5

2,5

(3)

Den fasta Fehmarn Bält-förbindelsen

4,4

2008

1,14

5,0

7,7

2,7

Basque Y och dess anslutning till
Frankrike i Atlantkorridoren

4,2

2006

1,11

4,7

6,5

1,8

(4)

Kanalen Seine–Nord Europe (en
huvuddel i Seine–Scheldeförbindelsen)

1,2

1993

1,38

1,7

5,0

3,3

(5)

Motorvägen A1

5,0

–

–

7,2

7,3

0,1

(6) (7)

Järnvägslinjen E59

1,8

–

–

2,1

2,2

0,1

(6) (8)

36,5

53,8

17,3

47 %

TOTALT

Anm.: * Även om vissa så kallade flaggskeppsinfrastrukturers omfattning har ändrats avsevärt över tid, jämförde vi de ursprungligen beräknade kostnaderna med de senast
tillgängliga uppskattningarna för de åtta projekten i urvalet, eftersom vi ville belysa hur kostnadsberäkningarna för infrastrukturer ändras från den första idén i den politiska
debatten till det faktiska förverkligandet. ** Kostnaderna inbegriper avsättningar för risker för framtida kostnadsökningar som revisorerna noterade. De officiella
kostnaderna har angetts vara 5,8 miljarder euro hittills. (1) Denna faktor beräknas med hjälp av BNP-deflatorn (som sammanställs i Europeiska kommissionens databas
AMECO; värden uppdaterade i november 2019) så att en meningsfull jämförelse kan göras i fasta priser. (2) Kostnadsuppgifterna för den ursprungliga konstruktionen avser
en första fas av det gränsöverskridande avsnittet (enkeltunnel). (3) Den uppskattade kostnaden, inbegripet förhandsvärderade inflationsbelopp och risker fram till arbetets
förväntade slutdatum, är 9,301 miljarder euro. (4) Alla siffror avser endast den spanska Basque Y-delen av infrastrukturprojektet. (5) Ursprungliga kostnadsuppskattningar
omräknade till euro från det ursprungliga beloppet på 7,0 miljarder franska franc. (6) Sammanställda siffror från de olika sträckorna, som planeras och genomförs under
olika år. (7) I siffrorna ingår inte avsnittet Bukarest–Piteşti. Kostnadsökningarna är kopplade till sträckorna Piteşti–Sibiu och Deva–Lugoj (partierna 2, 3 och 4). Dessa
sträckor har ännu inte slutförts, varför kostnadsuppgifterna fortfarande kan komma att ändras betydligt. (8) I siffrorna ingår inte avsnitten Świnoujście–Szczecin och
Kedzierzyn Kozle–Chałupki.
Källa: Revisionsrätten.
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Bilaga IV – Översikt över granskningsurvalet av underliggande åtgärder
och uppgifter om dessa (siffror i miljoner euro)
Transportinfrastrukturprojekt

Rail Baltica

Rubrik

Senaste
maximala
stödberättigande
kostnader

Senaste EUmedfinansiering
som anslagits

Senaste EUmedfinansiering
som betalats ut

2014-EUTMC-0560-M

Utveckling av en
järnvägslinje med
normalspårvidden 1 435 mm
i korridoren Rail Baltica (RB)
genom Estland, Lettland och
Litauen

536,72

442,23

24,86

2015-EUTM-0347-M

Utveckling av en
järnvägslinje med
normalspårvidden 1 435 mm
i korridoren Rail Baltica (RB)
genom Estland, Lettland och
Litauen (del II)

153,17

130,19

20,48

2016-EUTMC-0116-M

Rail Baltica – utveckling av
en järnvägslinje med
normalspårvidden 1 435 mm
i Estland, Lettland och
Litauen (del III)

129,97

110,47

6,92

2007-EU06010-P

Ny järnvägsförbindelse
mellan Lyon och Turin –
fransk-italiensk gemensam
del av det internationella
avsnittet (studier och
anläggningsarbeten)

489,66

235,62

235,62

2014-EUTM-0401-M

Section transfrontalière de la
section internationale de la
nouvelle liaison ferroviaire
Lyon-Turin – Tunnel de Base
du Mont-Cenis (TBM)
(gränsöverskridande avsnitt
av den nya internationella
järnvägsförbindelsen Lyon–
Turin – bastunneln Mont
Cenis)

1 915,05

813,78

210,06

Åtgärd

Förbindelsen
Lyon–Turin
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Transportinfrastrukturprojekt

Brennerbastunneln

Den fasta
Fehmarn
Bältförbindelsen

Basque Y
och dess
anslutning
till Frankrike

Seine–
Scheldeförbindelsen

Motorvägen
A1 i
Rumänien

Rubrik

Senaste
maximala
stödberättigande
kostnader

Senaste EUmedfinansiering
som anslagits

Senaste EUmedfinansiering
som betalats ut

2014-EUTM-0186-S

Brennerbastunneln – studier

605,70

302,85

133,04

2014-EUTM-0190-W

Brennerbastunneln –
anläggningsarbeten

2 196,60

878,64

311,10

2007-EU20050-P

Den fasta Fehmarn Bältjärnvägs-/vägförbindelsen

419,38

181,37

181,37

2014-EUTM-0221-W

Fehmarn Bält-tunneln – fast
järnvägs- och vägförbindelse
mellan Skandinavien och
Tyskland

1 472,50

589,00

11,40

2007-EU03040-P

Höghastighetsjärnvägslinje
Paris–Madrid: avsnittet
Vitoria–Dax

45,78

11,44

11,44

2014-EUTM-0600-M

Atlantkorridoren: Avsnittet
Bergara–San Sebastian–
Bayonne. Studier och
anläggningsarbeten samt
tjänster för
uppföljningsarbeten. Fas 1

1 147,44

459,30

183,55

2007-EU30010-P

Inre vattenvägsnätet Seine–
Schelde –
gränsöverskridande avsnitt
mellan Compiègne och Gent

320,82

97,14

97,14

2014-EUTM-0373-M

Seine–Escaut 2020

1 464,78

634,14

156,55

2010RO161
PR010

Bygge av motorvägen
Orastie–Sibiu

360,35

306,00

306,00

2017RO16
CFMP012

Bygge av motorvägen Lugoj–
Deva parti 2, parti 3 och
parti 4 (avsnittet Dumbrava–
Deva) – fas 2

516,70

395,00

88,40

Åtgärd
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Transportinfrastrukturprojekt

Senaste
maximala
stödberättigande
kostnader

Senaste EUmedfinansiering
som anslagits

Senaste EUmedfinansiering
som betalats ut

2007PL161
PR001

Modernisering av
järnvägslinjen E59 på
sträckan Wrocław–Poznan,
etapp II, avsnitt: Wrocław–
Nedre Schlesiens gräns

188,93

160,59

160,59

2015-PLTM-0125-W

Popdua dostęu Kolejowego
do Portów morskich w
Szczecinie i Świnoujściu
(bygge av järnvägsanslutning
mellan hamnarna i Szczecin
och Świnoujście)

141,06

119,90

32,42

12 104,61

5 867,59

2 354,944

Åtgärd

Rubrik

Järnvägslinjen E59

TOTALT
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Bilaga V – Översikt över förseningar i genomförandet för åtgärderna i urvalet
Projektkod

2014-EU-TMC-0560-M

2015-EU-TM-0347-M

2016-EU-TMC-0116-M

2010RO161PR010
2017RO16CFMP012
2014-EU-TM-0186-S
2014-EU-TM-0190-W

Projektrubrik

Utveckling av en järnvägslinje
med normalspårvidden
1 435 mm i korridoren Rail
Baltica (RB) genom Estland,
Lettland och Litauen
Utveckling av en järnvägslinje
med normalspårvidden
1 435 mm i korridoren Rail
Baltica (RB) genom Estland,
Lettland och Litauen (del II)
Rail Baltica – utveckling av en
järnvägslinje med
normalspårvidden 1 435 mm i
Estland, Lettland och Litauen
(del III)
Bygge av motorvägen Orastie–
Sibiu
Bygge av motorvägen Lugoj–
Deva parti 2, parti 3 och parti 4
(avsnittet Dumbrava–Deva) –
fas 2
Brennerbastunneln – studier
Brennerbastunneln –
anläggningsarbeten

Försening i
förhållande
till
ursprunglig
projekttid
(%)

Har
projektet
slutförts?
(Ja/Nej)

Ursprungligt
startdatum
(bidragsavtal)

Ursprungligt
slutdatum

Faktiskt
slutdatum

Nej

1.3.2015

31.12.2020

31.12.2022

69

95

26

37,68

Nej

16.2.2016

31.12.2020

31.12.2023

58

94

36

62,07

Nej

6.2.2017

31.12.2023

31.12.2023

82

82

0

0,00

Nej

20.6.2011

18.12.2013

31.12.2019

29

102

73

251,72

Nej

27.11.2013

27.5.2016

31.12.2022

30

109

79

263,33

Nej

1.1.2016

31.12.2019

31.12.2021

47

71

24

51,06

Nej

1.1.2016

31.12.2019

31.12.2021

47

71

24

51,06

Ursprunglig
tidsram
(i månader)

Verklig
tidsram
(i månader)

Försening
(i månader)
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Projektkod

2007PL161PR001

2015-PL-TM-0125-W

2007-EU-06010-P

2014-EU-TM-0401-M

Projektrubrik

Modernisering av järnvägslinjen
E59 på sträckan Wrocław–
Poznan, etapp II, avsnitt:
Wrocław–Nedre Schlesiens
gräns
Popdua dostęu Kolejowego do
Portów morskich w Szczecinie i
Świnoujściu (bygge av
järnvägsanslutning mellan
hamnarna i Szczecin och
Świnoujście)
Ny järnvägsförbindelse mellan
Lyon och Turin – franskitaliensk gemensam del av det
internationella avsnittet
(studier och
anläggningsarbeten)
Section transfrontalière de la
section internationale de la
nouvelle liaison ferroviaire
Lyon-Turin – Tunnel de Base du
Mont-Cenis (TBM)
(gränsöverskridande avsnitt av
den nya internationella
järnvägsförbindelsen Lyon–
Turin – bastunneln Mont Cenis)

Försening i
förhållande
till
ursprunglig
projekttid
(%)

Har
projektet
slutförts?
(Ja/Nej)

Ursprungligt
startdatum
(bidragsavtal)

Ursprungligt
slutdatum

Faktiskt
slutdatum

Ja

1.1.2009

30.6.2015

31.12.2018

77

119

42

54,55

Nej

30.8.2016

31.12.2020

30.6.2022

52

70

18

34,62

Ja

1.1.2007

31.12.2013

31.12.2015

83

107

24

28,92

Nej

1.1.2014

31.12.2019

31.12.2021

71

95

24

33,80

Ursprunglig
tidsram
(i månader)

Verklig
tidsram
(i månader)

Försening
(i månader)

73

Projektkod

Projektrubrik

Har
projektet
slutförts?
(Ja/Nej)

Ursprungligt
startdatum
(bidragsavtal)

Ursprungligt
slutdatum

Faktiskt
slutdatum

Ursprunglig
tidsram
(i månader)

Verklig
tidsram
(i månader)

Försening
(i månader)

Försening i
förhållande
till
ursprunglig
projekttid
(%)

Inre vattenvägsnätet Seine–
Schelde – gränsöverskridande
2007-EU-30010-P
Ja
1.1.2007
31.12.2013
31.12.2015
83
107
24
28,92
avsnitt mellan Compiègne och
Gent
2014-EU-TM-0373-M
Seine–Escaut 2020
Nej
1.1.2014
31.12.2019
31.12.2022
71
107
36
50,70
Den fasta Fehmarn Bält2007-EU-20050-P
Ja
1.6.2008
31.12.2013
31.12.2015
66
90
24
36,36
järnvägs-/vägförbindelsen
Fehmarn Bält-tunneln – den
fasta järnvägs- och
2014-EU-TM-0221-W
Nej
1.1.2017
31.12.2019
31.12.2020
35
47
12
34,29
vägförbindelsen mellan
Skandinavien och Tyskland
Höghastighetsjärnvägslinje
2007-EU-03040-P
Paris–Madrid: avsnittet Vitoria–
Ja
1.1.2008
31.12.2013
31.12.2015
71
95
24
33,80
Dax
Atlantkorridoren: Avsnittet
Bergara–San Sebastian–
Bayonne. Studier och
2014-EU-TM-0600-M
Nej
1.1.2014
31.12.2019
31.12.2023
71
119
48
67,61
anläggningsarbeten samt
tjänster för
uppföljningsarbeten. Fas 1
Källa: Revisionsrätten. I kolumnen ”Faktiskt slutdatum” visas datum enligt den senaste ändringen av bidragsavtalet eller det i nuläget förväntade slutdatumet enligt projektansvariga.
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Bilaga VI – Översikt över förändringar av de ursprungliga anslagen till de
17 granskade åtgärderna (siffror i miljoner euro)
A. För de sex slutförda åtgärderna:
Flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur

EU:s
Totala
medfinansiering ändringar från Totala ändringar från de
till åtgärden vid de ursprungliga
senaste anslagen
avslutandet
anslagen

Ursprungliga anslag

Senaste anslag

e.t.

e.t.

e.t.

-

-

Förbindelsen Lyon–
Turin

1 671,8

1 401,0

235,6

436,2

165,4

Brennerbastunneln

e.t.

e.t.

e.t.

-

-

Fehmarn Bält

338,9

204,80

181,3

157,60

23,50

Basque Y och dess
anslutning till
Frankrike

70,0

56,4

11,4

58,6

45,0

Seine–Scheldeförbindelsen

420,2

176,6

97,1

323,1

79,5

Motorvägen A1

363,0

363,0

306,0

-*

-*

Järnvägslinjen E59

160,6

160,6

160,6

-

-

2 024,5

1 362,4

992,1

975,4

313,28

Rail Baltica

TOTALT
*

Minskningen är inte kopplad till genomförandeaspekter (beror på icke stödberättigande utgifter).

Källa: Revisionsrätten.
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B. För de elva pågående åtgärderna:
Flaggskeppsprojekt
inom
transportinfrastruktur

Ursprungliga
anslag

Senaste
EU:s
anslag medfinansiering
till åtgärden vid
avslutandet

Totala
ändringar
från de
ursprungliga
anslagen

Totala
ändringar
från de
senaste
anslagen

Rail Baltica

743,9

682,9

Pågår

61,0

Pågår

Förbindelsen Lyon–
Turin

813,8

813,8

Pågår

0

Pågår

Brennerbastunneln

1 181,5

1 181,5

Pågår

0

Pågår

Fehmarn Bält

589,0

589,0

Pågår

0

Pågår

Basque Y och dess
anslutning till
Frankrike

459,3

459,3

Pågår

0

Pågår

Seine–Scheldeförbindelsen

979,7

634,1

Pågår

345,5

Pågår

Motorvägen A1

395,0

395,0

Pågår

0

Pågår

Järnvägslinjen E59

119,9

119,9

Pågår

0

Pågår

5 282,1

4 875,5

TOTALT

406,6
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Förkortningar och ordförklaringar
Eruf (Europeiska regionala utvecklingsfonden): en investeringsfond som syftar till att
stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen inom EU genom att avhjälpa
regionala obalanser via ekonomiskt stöd till infrastruktursatsningar och genom att
tillhandahålla produktiva jobbskapande investeringar, främst för företag.
ESI-fonderna (de europeiska struktur- och investeringsfonderna): över hälften av EU:s
finansiering fördelas via de fem europeiska struktur- och investeringsfonderna;
Europeiska kommissionen och EU:s medlemsstater förvaltar dem gemensamt;
fonderna är Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf), Europeiska socialfonden
(ESF), Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
(Ejflu) och Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).
europeiskt mervärde: det värde en EU-insats tillför som går utöver det värde som
annars skulle ha skapats av enbart medlemsstatens åtgärd.
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur: i denna rapport avses med
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur (eller flaggskeppsinfrastruktur) en EUmedfinansierad transportinfrastruktur med anslagna totala stödberättigande
kostnader på över en miljard euro; dessutom gäller att ett betydande belopp av EUmedfinansiering ska ha anslagits eller betalats (utan kvantitativt tröskelvärde);
infrastrukturen ska också vara relevant för transportnätet i EU (särskilt vad gäller
gränsöverskridande förbindelser) och förväntas ha genomgripande socioekonomisk
inverkan.
FSE (Fonden för ett sammanlänkat Europa): en mekanism som sedan 2014
tillhandahåller finansiellt stöd till de tre sektorerna transport, energi och informationsoch kommunikationsteknik (IKT); inom dessa tre områden fastställer FSE prioriterade
investeringar som bör genomföras under den kommande tioårsperioden; när det gäller
transport är dessa prioriteringar sammanlänkade transportkorridorer och renare
transporter.
GD Regional- och stadspolitik: Europeiska kommissionens generaldirektorat för
regional- och stadspolitik.
GD Transport och rörlighet: Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport
och rörlighet.
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GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest): en höghastighetslinje för delvis blandad trafik med
UIC-spårvidd från Bordeaux till gränsen mellan Frankrike och Spanien; linjen ska ha en
längd på 279 km, med drifthastigheten 320/220 km/tim, och den totala kostnaden är
beräknad till 13,6 miljarder euro exklusive moms; linjen hade planerats tidigare, men
dessa planer har skjutits upp.
Inea (Genomförandeorganet för innovation och nätverk): ett genomförandeorgan
som har ersatt genomförandeorganet för det transeuropeiska transportnätet (TENT EA) som Europeiska kommissionen inrättade 2006 för att hantera det tekniska och
finansiella genomförandet av TEN-T-programmet; den 1 januari 2014 började Inea
arbetet med att genomföra delar av följande EU-program: Fonden för ett
sammanlänkat Europa (FSE), Horisont 2020 och ärvda program (TEN-T och Marco Polo
2007–2013).
Sammanhållningsfonden: en fond som syftar till att förbättra den ekonomiska och
sociala sammanhållningen inom Europeiska unionen genom att finansiera miljö- och
transportprojekt i medlemsstater vars BNP per capita är lägre än 90 % av genomsnittet
för EU.
TEN-T (transeuropeiska transportnät): en planerad uppsättning väg-, järnvägs-, luftoch sjötransportnät i Europa; de transeuropeiska transportnäten ingår i ett större
system av transeuropeiska nät som även innefattar ett telekommunikationsnät och ett
energinät.
upptagningsområde: det uppskattade influensområdet för den infrastruktur som
byggts; i denna rapport definierade vi en 15, 30 eller 60 minuters restidszon längs med
transportinfrastrukturen och beräknade antalet personer som bor i detta område, för
att bedöma utvecklingspotentialen för persontrafik på infrastrukturen.
åtgärd: i denna rapport avses med åtgärd en mindre del av ett flaggskeppsprojekt
inom transportinfrastruktur som har medfinansierats av EU, antingen genom
bidragsavtal eller genom operativa program; en åtgärd kan till exempel vara en
genomförbarhetsstudie, tekniska undersökningar eller anläggningsarbeten.

KOMMISSIONENS SVAR PÅ EUROPEISKA REVISIONSRÄTTENS SÄRSKILDA
RAPPORT
”EU:S TRANSPORTINFRASTRUKTUR: DET BEHÖVS MER SKYNDSAMHET I
GENOMFÖRANDET AV MEGAPROJEKT FÖR ATT FÅ TILL STÅND
NÄTVERKSEFFEKTER I TID”.

SAMMANFATTNING

Kommissionens gemensamma svar på styckena I–VI:
Fullbordandet av det transeuropeiska transportnätet är högprioriterat av unionen. Tidsfristen för att
uppnå stomnätet är satt till 2030, vilket medlemsstaterna överenskom genom antagandet av förordning
(EU) nr 1315/2013. Detta europeiska nät kommer att koppla samman de nationella transportnäten och
göra dem mer driftskompatibla. För att detta ska bli verklighet, måste man ta itu med
allvarligare flaskhalsar och de viktigaste felande länkarna, framförallt där det saknas
gränsöverskridande förbindelser eller där befintliga förbindelser inte längre klarar av moderna
transportlösningar. I vissa fall kräver detta betydande investeringar, som är nödvändiga för att skapa
ett sammanhängande och fullständigt fungerande nät. Kostnads-nyttoanalyser och trafikprognoser har
beaktats innan dessa viktiga beslut fattades. Om dessa stora infrastrukturprojekt genomförs, blir
miljövänligare transportsätt (järnväg och inre vattenvägar) realistiska alternativ för passagerar- och
godstrafik.
Kommissionen noterar att goda framsteg har gjorts när det gäller fullbordandet av TEN-T-stomnätet,
tack vare medlemsstaternas och infrastrukturförvaltarnas arbete, tillsammans med kommissionens
stöd. Att ha fastställt en gemensam tidsfrist för alla medlemsstater har visat sig skapa en dynamik,
vilket i många fall leder till att medlemsstaterna planerar sina arbeten i enlighet med detta. Tack vare
nätverkseffekterna genom denna samordning, kommer projekten att ge större fördelar.
Kommissionen har lagt ner stora ansträngningar för att se till att de gränsöverskridande projekt som
behandlas i denna rapport genomförs. Det rör sig om mycket komplexa projekt som kräver nära och
fortlöpande samarbete mellan medlemsstaterna. Kommissionens ingripanden, som inte nödvändigtvis
endast är av juridisk karaktär, har ofta varit avgörande för att säkerställa att projekten kommer att
genomföras. De europeiska samordnarna har t.ex. arbetat kontinuerligt med partners från de olika
medlemsstaterna och varit direkt involverade i styrelserna för de gemensamma enheterna i
gränsöverskridande projekt. Med tanke på det känsliga politiska sammanhang i vilket den här typen
av stora investeringar genomförs, är det mycket viktigt att samordnarna sammanträder med ministrar,
intressenter, projektledare, etc. Rådet har erkänt ”de europeiska samordnarnas viktiga roll för att
underlätta ett snabbt och effektivt genomförande av de multimodala stomnätskorridorerna”.1
EU:s ekonomiska stöd till projekten har också varit avgörande för det långsiktiga engagemanget och
skapat en stabil miljö för genomförandet av projekten. Fonden för ett sammanlänkat Europa har varit
ett viktigt verktyg för genomförandet av gränsöverskridande projekt, vilket erkänns av många av de
enheter som ansvarar för de projekt som granskas i denna rapport. Sammanhållningsfonden och Eruf
har gjort det möjligt att genomföra transportinfrastrukturprojekt för att stärka den ekonomiska, sociala

1

”Rådets slutsatser om genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) och Fonden för ett
sammanlänkat Europa (FSE) för transport, 5 december 2017

SV

SV
1

och territoriella sammanhållningen. Samtidigt har kommissionen sett till och övervakat att
finansieringsreglerna för respektive EU-medel tillämpas korrekt.
Kommissionen anser därför att de berörda projekten förmodligen aldrig kommer att genomföras utan
genomförandet av TEN-T-ramen, EU:s ekonomiska stöd och unionens politiska insatser.
Kommissionen inser att den här typen av stora infrastrukturprojekt tar lång tid. Detta gäller för alla
investeringar i transportinfrastruktur av sådan storlek, men blir ännu mer påtagligt i de
gränsöverskridande projekt som bedöms i denna revision (flera medlemsstater som deltar,
budgetdiskussioner, teknisk komplexitet i fråga om att färdigställa tunnlar eller nya projekt,
administrativ komplexitet i fråga om tillståndsförfaranden osv.). I takt med att projekt mognar under
de förberedande åtgärderna är det vanligt att de utvecklas i fråga om omfattning, anpassning, tekniska
parametrar osv., även på grundval av de värdefulla bidrag som inkommit under de offentliga
samråden. Det är lika vanligt att dessa anpassningar av projektet leder till förändrade
socioekonomiska kostnader och fördelar. Bedömningen av eventuella avvikelser i kostnaderna och av
genomförandet i rätt tid bör därför endast göras från det slutliga investeringsbeslutet och inte i ett
tidigare skede.
Kommissionen understryker att de gränsöverskridande projekten är på väg att förverkligas senast
2030. Ytterligare insatser behövs dock. Kommissionen kommer att fortsätta sitt nära samarbete med
de berörda parterna. Kommissionen har planerat att föreslå en översyn av TEN-T-förordningen under
2021. Detta kommer att vara ett tillfälle att bedöma de framsteg som gjorts och vid behov anpassa
verktygen för att uppnå målet om ett fullt fungerande och interoperabelt TEN-T-nät inom de
fastställda tidsfristerna.
Slutligen noterar kommissionen att begreppet flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur (eller
megaprojekt), som används i denna rapport, saknar motsvarighet i någon av de grundläggande
akterna, pågående och kommande program och inter heller finns med i någon operativ definition på
EU-nivå.
IAKTTAGELSER
16. Kommissionen är medveten om att det finns en stor risk att vissa av flaggskeppsprojekten inom
transportinfrastruktur, som revisionsrätten påpekar, inte kommer att drivas med full kapacitet 2030,
vilket dock inte är ett krav i TEN-T-förordningen. Kommissionen understryker att de flesta av
flaggskeppsprojekten inom transportinfrastruktur kommer att vara i drift vid den tidpunkten och att
TEN-T-kraven kommer att uppfyllas. Detta kommer att innebära stora förbättringar av EU:s
transportsystem.
När det gäller punkterna 16, 17 och 19 samt tabell 2 bedömer kommissionen läget för de granskade
projekten enligt följande:
Rail Baltica:
Rail Baltica-projektet förväntas slutföras, uppfylla TEN-T-kraven och vara i full drift före 2030,
inbegripet ”anslutningslinjerna” i Polen. Se även svaren på punkterna 69–71.
Den lettiska nationella revisionen jämförde den ursprungliga tidsplanen för bidragsavtal 2014 (där
markförvärv i Lettland planerades pågå fram till december 2019) fram till det datum som meddelades
2019 (december 2022). Under tiden har 2014 års bidragsavtal förlängts och den nya tidsfristen för
markförvärv i Lettland är december 2022. I stället för att utgöra en försening återspeglar den nya
tidsfristen uppdateringar av markförvärvsplanerna med fokus på prioriterade områden där
entreprenadkontrakt har undertecknats, samtidigt som man successivt kommer att fasa ut andra
exproprieringsåtgärder till dess att en kommunreform har genomförts.
Lyon-Turin:
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Enligt den nuvarande planeringen kommer det 57,5 kilometer långa gränsöverskridande avsnittet,
inklusive Lyon-Turin-tunneln, att slutföras före utgången av 2030 och uppfylla TEN-T-kraven.
De italienska anslutningslinjerna kommer att vara helt förenliga med TEN-T-normerna senast 2030 i
och med byggandet av den nya anslutningslinjen mellan Avigliana och Orbassano och
uppgraderingen mellan Bussoleno och Avigliana.
På den franska sidan är den befintliga linjen för konventionell trafik, som för närvarande fungerar som
anslutningslinje, i dag förenlig med de flesta TEN-T-parametrarna. De krav som inte uppfylls rör
hastighet (vissa avsnitt är begränsade till 90 km/h i stället för 100 km/h på grund av lutningen på 25
‰) och det europeiska trafikstyrningssystemet för järnväg (ERTMS), vars införande anges till senast
2030 i den franska nationella genomförandeplanen.
Brennerbastunneln:
Den officiella öppningen av Brennerbastunneln ska ske 2028.
ERTMS-utrustningen i de befintliga nordliga anslutningslinjerna är en av tre åtgärder som ingår i
startpaketet för ”Digitale Schiene Deutschland Programm” från och med 2020, för vilket
genomförandearbetet redan har inletts och budget planerats.
Dessutom har Brennerkorridorplattformens arbetsgrupp för infrastruktur sammanställt information
som också visar att tillfartsvägarna i Tyskland och Italien senast 2030 kommer att uppfylla kraven i
TEN-T-förordningen. Gruppen bekräftar dessutom genomförandet av ERTMS på de befintliga
tillfartsvägarna i Tyskland senast 2027.
Fehmarn Bält:
Öppningen av Fehmarn Bält-förbindelsen och dess tillfartsvägar planeras ske under 2028.
Bygg- och anläggningsarbetena i fråga om de tyska tillfartsvägarna till Fehmarn Bält planeras inledas
under 2021-22 med en beräknad byggtid på 5,5 år. Bygg- och anläggningsarbeten ska således
slutföras senast 2028, vilket innebär att det finns en marginal på tre år för att klara tidsfristen enligt
TEN-T-förordningen. I den officiella planeringen för Fehmarnsundförbindelsen anges öppningen till
2028, vilket innebär att tillfartsvägarna till tunneln kommer att vara tillgängliga med full kapacitet när
tunneln öppnas.
Tillfartsvägarna till tunneln kommer därför att finnas tillgängliga med full kapacitet och uppfylla
TEN-T-kraven när tunneln öppnas.
Basque Y:
Kommissionen bekräftar att på den franska sidan kommer den nya anpassningen från gränsen till det
franska höghastighetsnätet att försenas. Kommissionen förhandlar dock med Frankrike om
uppgradering av den befintliga linjen mellan Bordeaux och gränsen, med anslutning till Basque Y,
som ska vara klar samtidigt som Basque Y. Kommissionen anser att den centrala frågan är att se till
att kapaciteten ökar gradvis på den franska sidan för att klara av trafikökningen, särskilt när det gäller
godstrafik.
Basque Y kommer att uppfylla TEN-T-kraven före 2030. Kommissionen har insisterat på att
uppgraderingen av den befintliga linjen på den franska sidan även bör leda till att kraven uppfylls.
Seine-Schelde:
Canal Seine-Nord Europe förväntas vara i drift i slutet av 2028.
Alla planerade konstruktions- och byggnadsarbeten för uppgradering av nätverket Seine-Schelde så
att det uppnår sina förväntade funktioner kommer att slutföras senast 2030, i linje med
genomförandebeslutet från juni 2019. Detta gäller särskilt huvudrutterna som förbinder Seines
avrinningsområden med Scheldes avrinningsområden. Av nätverket som totalt består av cirka
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1 100 km är det bara ett yttersegment på cirka 30 km (Bray-Nogent) som enligt planeringen kommer
att vara färdigställt 2032.
Seine-Schelde-länken till Zeebrugge undersöks för närvarande och en investeringsplan förväntas
senast i december 2023 enligt genomförandebeslutet. En länk planeras vara klar före slutet av 2030.
Motorvägen A1 i Rumänien:
Det återstående avsnittet av den rumänska motorvägen A1 (Sibiu-Pitesti) ska byggas under nuvarande
(2014–2020) och nästa finansieringsperiod.
E59:
E59 är en befintlig infrastruktur som är i drift. Det finns inga projekt för nyanläggning när det gäller
E59, utan sträckan håller endast på att uppgraderas. Dessa uppgraderingar planeras vara slutförda
senast 2030, inklusive de yttre sektionerna, enligt uppgifter från de ansvariga myndigheterna i Polen.
Även för E59 kommer TEN-T-kraven att uppfyllas före 2030.
18. Kommissionen är medveten om att det finns risk för förseningar i byggandet av vissa
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur eller kringliggande infrastruktur. Detta kommer dock
inte att äventyra TEN-T-korridorernas faktiskta funktion. Korridorerna kommer att vara i drift under
2030 och omfattas redan av genomförandet av de olika projekten. Detta kommer redan 2030 att få
mycket positiva nätverkseffekter.
Ruta 1. En felande länk som hindrar korridoren och nätverket
Kommissionen anser att det faktum att en sträcka håller på att undersökas under 2019 inte hindrar
slutförandet av projektet innan tidsfristen löper ut 2030. Basque Y kommer högst sannolikt att vara
färdig senast 2030. Frankrike sköt visserligen upp den nya höghastighetslinjen mellan Bordeaux och
Dax och därefter från Dax till gränsen till efter 2037. Som ett näst bästa alternativ för kommissionen
dock diskussioner med de franska myndigheterna och med SNCF Réseau för att få den befintliga
linjen uppgraderad i tid inför starten av driften av Basque Y. Detta kommer att ge en välfungerande
gränsöverskridande anslutning med tillräcklig kapacitet.
Dessutom ber kommissionen revisionsrätten att beakta att den internationella sträckan mellan
Perpignan och Figueiras för närvarande förvaltas av LFP Perthus (som samägs av Frankrike och
Spanien). Antalet tåg ökar och förväntas vara fem gånger fler till 2026, med tanke på den pågående
anpassningen av det spanska järnvägsnätet till UIC-spårvidd (Valencia-Tarragona-Barcelona).
Kombinationen av byggandet av Basque Y och uppgraderingen av den befintliga sträckan mellan
Bordeaux och gränsen kommer att möjliggöra ökad kapacitet och förenkla godstransporter.
25. Kommissionen anser att den på lämpligt sätt har använt befintliga verktyg och resurser för att
främja slutförandet av projekten och stödja medlemsstaterna i arbetet med att uppnå detta mål
(finansieringsbeslut, Inea, samordnare, tillsynsnämnder, möten i korridorforum, arbetsplanerna för
korridorerna, rapportering till parlamentet, konferenser, bilaterala möten, multilaterala möten,
genomförandebeslut osv.). De åtgärder som hittills vidtagits av kommissionen går långt utöver
bestämmelserna i artikel 56.
26. Kommissionen har ännu inte utnyttjat artikel 56-förfarandet eftersom den anser att det finns andra
effektivare verktyg för att uppmuntra medlemsstaterna att planera och genomföra dessa infrastrukturer
snabbare, till exempel samordnarnas arbete, genomförandebeslut osv.
27. Kommissionen understryker att dessa gränsöverskridande projekt är mycket komplexa när det
gäller storleksmässiga, tekniska, ekonomiska, planeringsmässiga och politiska faktorer och aspekter
samt även i fråga om allmänhetens synpunkter.
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Med hänvisning till slutsatserna i ruta 2 anser kommissionen att infrastrukturprojekt som Canal SeineNord Europe och järnvägstunneln mellan Lyon och Turin kan innebära stora förändringar. Analysen
bör inte enbart baseras på befintliga inre vattenvägar och på järnvägstrafik, eftersom det för
närvarande inte finns någon större eller ingen trafik på grund av infrastrukturens beskaffenhet (Canal
Seine-Nord Europe finns ännu inte, och den befintliga järnvägsförbindelsen för Lyon-Turin är inte
lämplig för godstransporter).
Se kommissionens svar på ruta 2.
Ruta 2 – Betydande skillnader mellan faktiska och prognostiserade trafiknivåer
Kommissionen är visserligen medveten om behovet av att ta itu med ett antal kompletterande åtgärder
för att säkerställa en optimal användning av den nybyggda infrastrukturen, men anser att ”de
betydande skillnaderna mellan faktiska och prognostiserade trafiknivåer” inte är ett problem i sig och
att de tvärtom, i flera fall, har beräknats på ett försiktigt sätt.
31. Kommissionen håller med om att kostnads-nyttoanalyser är beroende av vilken metod som
använts och vilka antaganden som gjorts. Det faktum att flera kostnads-nyttoanalyser har utarbetats
för vart och ett av projekten visar att verktyget används kontinuerligt. Kommissionen anser att det är
naturligt att resultaten av kostnads-nyttoanalyserna utvecklas i takt med att projekten förändras
(tillämpningsområde, tekniska krav osv.) på grundval av tidigare analyser.
Ruta 4 – Exempel på iakttagelser i fråga om kostnads-nyttoanalyser
Med hänvisning till detta avsnitt konstaterar kommissionen följande:
(1) En uppdaterad kostnads-nyttoanalys som omfattar alla delar av det slutliga projektet, kommer att
krävas när en ansökan om medfinansiering från EU lämnas in, vilket visar att kostnads-nyttoanalysen
använts korrekt i beslutsfattandet.
(2) Kommissionen anser inte att den nya bedömningen från 2018 bör betraktas som en kostnadsnyttoanalys. Metodiken bakom den ifrågasattes i samband med den italienska debatten med anledning
av att de italienska riktlinjerna inte följts.
(3) När det gäller Rail Baltica anser kommissionen att även om tre analyser av kostnaderna för och
nyttan med Rail Baltica har genomförts, hade de tre studierna mycket olika omfattning och tjänade ett
annat syfte. COWI (2007) var en tidig förberedande genomförbarhetsstudie, med flera alternativ för
att stärka järnvägsförbindelserna mellan de baltiska staterna och andra länder, där ett av alternativen
var en ny anslutning med standardspårvidd (1 435 mm). Med tanke på detta var studien inte en vanlig
kostnads-nyttoanalys och detaljerade trafikprognoser och beräkningar av kapitalutgifter genomfördes
inte. Studierna AECOM (2011) och EY (2017) kan däremot betraktas som kostnads-nyttoanalyser,
men det måste betonas att de inte hade samma omfattning eller syfte. AECOM syftade till att fastställa
den ursprungliga kostnads-nyttoanalysbaserade genomförbarhetsstudien för Rail Baltica och motivera
ett tidigt politiskt beslutsfattande, och EY (2017) skulle återspegla ny utveckling, bland annat en
överenskommelse om linjeanpassning, inbegripet linjeintegration i Riga stad och Kaunas-Vilniusförbindelsen. Alla studier har genomförts på ett öppet sätt och är tillgängliga för allmänheten.
(4) När det gäller Brennerbastunneln anser kommissionen att kostnads-nyttoanalysen från 2019 delvis
bygger på den studie i Tyskland som offentliggjordes tidigare under 2019. Alla scenarier som
analyseras inom ramen för kostnads-nyttoanalysen tyder på ett positivt förhållande som ligger över de
siffror som anges i analysen från 2007. När det gäller den saknade trafikstudien noterar kommissionen
att de tre medlemsstaterna för närvarande utarbetar en gemensam trafikprognos och att resultaten
förväntas bli klara under 2020.
Sammanfattningsvis anser kommissionen att de exempel som revisionsrätten hänvisar till visar att
kostnads-nyttoanalyser används systematiskt vid alla viktiga faser i projekten.
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32. Kommissionen har inte tillgång till detaljerad information om analysen av dessa externa experter
och de verktyg de använt för sin bedömning. Därför kan kommissionen och berörda parter inte
bedöma resultaten.
Eftersom begreppet flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur saknar motsvarighet i EU:s
rättsliga ram kan analysen som hittills gjorts inte överensstämma exakt med det begrepp som
revisionsrätten definierar.
Kommissionen anser att kostnads-nyttoanalyser har använts korrekt som ett verktyg för
beslutsfattande. Som exempel tjänade för Rail Baltica de efterföljande kostnads-nyttoanalyserna som
underlag för beslut om projektet. I detta fall fördelades kostnaderna per land, men fördelarna kan
endast förverkligas genom projektet som helhet.
33. Inom ramen för delad förvaltning i fråga om transportnät inom tematiskt mål nr 7, bedömer
kommissionen endast större projekt som överstiger 75 miljoner euro av de totala stödberättigande
kostnaderna.
34. Kommissionen understryker att medlemsstaterna, när det gäller sammanhållningspolitiken för
programperioden 2021–27, ansvarar för urval och godkännande av alla insatser som medfinansieras
av fonderna, oavsett vilka ekonomiska belopp det handlar om. I samband med detta måste
förvaltningsmyndigheterna se till att alla insatser är förenliga med tillämpliga regler för
stödberättigande för de berörda utgifterna samt med de kvalitetsstandarder som tydligt anges i artikel
67 i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser (se särskilt artikel 67.3 c, d och e),
nämligen att insatserna måste
- säkerställa att de utvalda insatserna innebär det bästa förhållandet mellan stödbeloppet, den
verksamhet som genomförs och förverkligandet av målen,
- kontrollera att stödmottagaren har nödvändiga finansiella medel och mekanismer för att täcka driftsoch underhållskostnader och säkerställa att de är ekonomiskt hållbara,
- säkerställa att utvalda insatser som omfattas av tillämpningsområdet för Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/92/EU omfattas av en miljökonsekvensbedömning eller ett screeningförfarande
och att vederbörlig hänsyn har tagits till bedömningen av alternativa lösningar.
Dessa bestämmelser är tillämpliga på alla insatser, och därför är formuleringen avsiktligt allmänt
formulerad så att den administrativa bördan kan anpassas till insatsernas art och omfattning. En
särskild tillämpning av dessa villkor kommer att göras från fall till fall inom ramen för fastställandet
av urvalskriterier.
Baserat på erfarenheterna under perioden 2014–2020 fastställde medlemsstaterna och/eller ytterligare
utvecklade nationella ramar för ekonomisk utvärdering, inbegripet kostnads-nyttoanalyser för större
investeringar, i relevanta fall. För större projekt förväntar sig kommissionen att medlemsstaterna ska
fortsätta med lämpliga kvalitetsstandarder, såsom anges i internationell bästa praxis för kostnadsnyttoanalyser och i vägledningen för kostnads-nyttoanalyser 2014–2020, utöver den lagstiftning som
gäller om de slutliga bestämmelserna inte innehåller det uttryckliga kravet på en kostnads-nyttoanalys.
Dessutom har kommissionen för avsikt att ytterligare främja kostnads-nyttoanalysen även för mindre
projekt. För att underlätta denna process kommer kommissionen att offentliggöra en förenklad
handbok för kostnads-nyttoanalys som innehåller ett verktyg som är färdigt att användas och som
återspeglar internationell bästa praxis vid tillämpningen av kostnads-nyttoanalysprinciperna på olika
projekt, även i mindre skala.
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35. Trafikprognoser ingår i kostnads-nyttoanalyser, som genomförs för alla medfinansierade projekt.
Eftersom begreppet flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur saknar motsvarighet i EU:s
rättsliga ram kan analysen som hittills gjorts inte överensstämma exakt med det begrepp som
revisionsrätten definierar.
38. Lyon-Turin-bastunneln kommer att vara i drift mycket längre än 50 år.
40. Ett lämpligt offentligt samråd är ett villkor för att investeringar ska ge optimala socioekonomiska
fördelar, även när det gäller att se till att alla berörda parters synpunkter och intressen beaktas på ett
korrekt sätt. Detta garanterar att projekten optimerar den sociala välfärden, även när det gäller
territoriella och sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter. Detta är dock mycket krävande och
kan leda till förseningar i projekten.
Kommissionen konstaterar att inte ens den mest professionella medverkan från de berörda parterna
nödvändigtvis förhindrar överklaganden av tillstånd inför förvaltningsdomstolar.
41. När berörda parter vänder sig till kommissionen för särskilda TEN-T-projekt, lägger
kommissionen särskild vikt vid att förklara projektets EU-dimension. Detta var fallet för Rail Baltica,
men också för andra flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur (Brennerbastunneln, Fehmarn
Bält, Seine-Schelde och övriga).
43. När det gäller motorvägen A1 i Rumänien noterar kommissionen att samrådet med berörda parter
har bidragit till att säkerställa att projektet överensstämmer med EU:s miljölagstiftning.
Kommissionen medger dock att de nödvändiga projektändringarna gjordes sent, vilket ledde till att
projektet drabbades av ytterligare förseningar.
44. Det bör noteras att dessa kostnader innebär att en viss organisation inrättas som tillhandahåller
relevanta tjänster och förbereder ett inledande i rätt tid av möjliggörande arbeten.
45. Kommissionen noterar att så gott som alla infrastrukturprojekt av sådan omfattning tar flera
årtionden att genomföra, oavsett EU-finansiering.
Kommissionen noterar också att de flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur som granskats är
bland de mest komplexa och tekniskt krävande när det gäller genomförande. Som vanligt för
infrastrukturprojekt av denna storlek görs en första uppskattning och denna första uppskattning
uppdateras därefter under genomförandet.
Som ett exempel på projekt som inte finansieras av EU tog byggandet av Gotthard-tunneln mer än 15
år.
46. Kommissionen anser att fastställandet av en särskild finansieringsprioritet för flaggskeppsprojekt
inom transportinfrastruktur kommer att vara liktydigt med att öronmärka medel för dessa projekt. Den
nuvarande förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE) och förslaget till förordning
om Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE II) innehåller inga skillnader i fråga om projekt som
skiljer mellan flaggskepps- och icke-flaggskeppsprogram. Därför skulle varje särskild
finansieringsprioritering som uteslutande är öppen för dessa typer av projekt strida mot
bestämmelserna i FSE-förordningen.
Kommissionen anser dessutom att den nuvarande praxisen med konkurrensutsatta
ansökningsomgångar ger starka incitament för projektansvariga att gå vidare med sina projekt och
säkerställer ett utarbetande och genomförande av projekt av god kvalitet.
47. Kommissionen anser att de projektansvariga som ansvarar för att fastställa den bästa omfattningen
av sina projekt ur olika synvinklar (geografisk, teknisk, tidslinje osv.) och att organisera i vilken följd
arbetet ska utföras.
Kommissionen framhåller den låga administrativa kostnaden för FSE-programmet, som bekräftats vid
flera revisioner.
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Kommissionen välkomnar visserligen en integrerad projektvision, men det ankommer på de
projektansvariga att lämna in sin ansökan i en konkurrensutsatt miljö inom ramen för
ansökningsomgångar. Att ha ett enda bidragsavtal för flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur
förhindrar inte förseningar och ändringar av omfattningen.
48. Förfaranden finns på plats för att ge en lämplig översikt, och dessutom kommer kommissionen att
fortsätta erbjuda projektutvecklingsstöd till stödmottagare och projektansvariga via InvestEU:s
rådgivningscentrum (som ska börja starta verksamhet under 2021 enligt den nya rättsliga ramen för
den fleråriga budgetramen 2021–2027).
49. För alla större infrastrukturprojekt finns en inledande fas då genomförbarheten av den
ursprungliga idén bedöms. Vanligtvis bedöms olika alternativ, och det är därför normalt att
utformningen och omfattningen utvecklas, särskilt efter offentliga samråd eller som en följd av
miljökonsekvensbedömningar. Ändringar av utformning och omfattning medför inte bara
merkostnader utan också ytterligare fördelar.
50. Kommissionen anser att förändringar i omfattning, anpassning, ytterligare faktorer osv. gör det
mycket svårt att jämföra kostnadsuppskattningar som gjorts i olika faser av projekten.
När det gäller bilaga III anser kommissionen att man vid alla beräkningar av kostnadsökningar fullt ut
bör ta hänsyn till ovannämnda faktorer.
När kommissionen hänvisar till de utvalda flaggskeppsprojekten inom transportinfrastruktur, kan den
inte jämföra de uppgifter som lämnats, främst på grund av ändringarna av tillämpningsområdet.
När det gäller följande projekt anser kommissionen att följande bör beaktas:
Rail Baltica:
Den kostnadsökning som revisionsrätten räknat fram härrör i stor utsträckning från de extra
kostnaderna för att integrera Rail Baltica i Riga stad och Kaunas-Vilnius-förbindelsen, vilket också
kommer att medföra fördelar.
Lyon-Turin
Lyon-Turin-bastunneln kommer att byggas som en tvårörstunnel. Den ursprungliga uppskattningen
gäller en enrörstunnel.
Brennerbastunneln
De ursprungliga beräknade kostnaderna på cirka sex miljarder euro bör inte jämföras med den senaste
uppskattningen på grund av ändrat projektinnehåll (ytterligare infrastruktur), förändringar i
lagstiftningen (ytterligare krav från miljökonsekvensbedömningen) och ytterligare kostnader för
testdrift och idrifttagande som inte ingick i de ursprungliga siffrorna.
Fehmarn Bält:
Den ursprungliga uppskattningen uppgick i den plan- och bygglag, som det danska parlamentet antog
2008, till 6,2 miljarder euro (2008 års prisnivå) och inte till 5,016 miljarder euro som anges i tabell 3.
Uppskattningen motsvarar 6,7 miljarder euro (2019 års prisnivå).
Seine-Schelde:
Den första relevanta kostnadsuppskattningen kunde genomföras först 2006 efter
genomförbarhetsstudierna. Den ursprungliga beräkningen bör därför vara den från 2007 (4 002
miljoner euro).
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51. Kommissionen noterar att det är den projektansvarige som ansvarar för att organisera projektet i
lämpliga sektioner. Det nämnda exemplet gäller nationellt ansvar.
När det gäller motorvägen A1 i Rumänien står de upphandlade delarna av motorvägssträckorna enligt
kommissionens uppfattning i proportion till de stora europeiska byggföretagens kapacitet.
Kommissionen anser att uppdelning av projekt i delar ibland kan bidra till att de genomförs i tid, till
exempel kan arbete inledas i fråga om en sektion i avvaktan på tillstånd för en annan sektion.
53. Kommissionen förvaltar på ett effektivt sätt EU:s samfinansiering med beaktande av hur varje
enskild åtgärd faktiskt utvecklas.
54. Kommissionen noterar att ett flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur kan vara helt i drift
även om de berörda anslutningslinjerna inte omedelbart uppnår sin maximala kapacitet. Ur ett
nätverksperspektiv är den viktigaste prioriteringen att undanröja gränsöverskridande flaskhalsar.
I fråga om de flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur som nämns i detta avsnitt, har
kommissionen följande information:
Basque Y:
GPSO (Grand Projet du Sud-Ouest) (höghastighetslinjen mellan Bordeaux och Toulouse och mellan
Bordeaux och Dax) uppsköts faktiskt ensidigt av Frankrike fram till efter 2037. Det är därför som ett
näst bästa alternativ diskuteras mellan kommissionen och Frankrike, dvs. uppgradering av den
befintliga linjen mellan Bordeaux och gränsen, så att en gränsöverskridande förbindelse, som består
av Basque Y ansluten till en förbättrad traditionell anslutning till Bordeaux-gränsen, finns klar senast
2030.
Brennerbastunneln:
I enlighet med TEN-T-förordningen och planen för införande av ERTMS är Brennerbastunneln och
dess tillfartsvägar utrustade med ERTMS och planeras vara klara 2030. För att till fullo utnyttja
Brennerbastunnelns kapacitet har kommissionen medfinansierat studierna för de norra och södra
tillfartsvägarna. Kommissionen anser att Brennerbastunneln, även utan dessa uppgraderade
tillfartsvägar, kommer att ge fördelar från och med den tidpunkt då den tas i drift.
55. Kommissionen konstaterar att sådana omständigheter ligger utanför dess kontroll. I många fall har
kommissionens medverkan (t.ex. genom bidragsöverenskommelser, genomförandebeslut,
samordnarnas arbete osv.) just varit den stabiliserande faktor som säkerställer genomförandet på lång
sikt.
56. Kommissionen noterar att de omständigheter som revisionsrätten hänvisar till ligger utanför dess
kontroll. Trafiksäkerheten kan också ökas genom administrativa åtgärder (hastighetsgränser,
hastighetsfällor osv.) på befintliga vägar.
58. Det är viktigt att notera att finansiering av infrastrukturprojekt medför en risknivå i och med att
inte alla medel kan användas inom ramen för åtgärden (i sådana fall omfördelas medel till andra
projekt). När det gäller stora infrastrukturprojekt har EU:s finansiering på ett tidigt stadium en
obestridlig hävstångseffekt när det gäller att prioritera och finansiera på lokal/nationell nivå. Utan
detta ”skyddsnät” i form av inledande EU-finansiering skulle genomförandet av dessa komplexa
gränsöverskridande projekt kunna äventyras. Ett exempel på detta är EU:s finansiering av Canal
Seine-Nord Europe, som, även om den skars ner under 2019, tillsammans med genomförandebeslutet
har haft en avgörande roll när det gäller att säkra den franska regeringens finansiella åtagande
gentemot projektet.
59. Siffrorna är från april 2019 i samband med en analys av utgiftsprofilen fram till slutet av 2018.
Sedan dess har Inea, med stöd av kommissionen, arbetat med de projektansvariga för att minska
riskerna, särskilt genom att utarbeta eventuella ytterligare utvidgningar, vilket skulle göra det möjligt
för projekten att absorbera finansieringen.
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När det gäller siffrorna för Brennerbastunneln framgår det av bilaga IV att mer än 430 miljoner euro
redan har utbetalats. I denna summa ingår mellanliggande betalningar som ersätter kostnader som
uppkommit fram till slutet av 2018 och ytterligare förfinansiering under 2019.
Kommissionen och Inea förvaltar FSE-budgeten på ett effektivt sätt. Finansiering som inte behövs i
vissa pågående FSE-åtgärder omfördelas till andra FSE-åtgärder genom nya ansökningsomgångar.
Detta är en god förvaltning av FSE-medlen.
60. Se kommissionens svar på punkt 59.
Kommissionen konstaterar att genom långsiktig säkerhet för projektansvariga via tilldelning av EUsamfinansiering på förhand kan samma pengar inte ges till andra projekt. Kommissionen optimerar
användningen av EU:s samfinansiering genom tillämpning av metoden ”use it or lose it”.
Kommissionen noterar att budgetförordningen tillåter enskilda åtaganden fram till år n + 1, vilket
innebär att åtaganden för 2020 måste göras till en enskild åtgärd senast i slutet av 2021.
Svar på rubriken till punkt 61: Kommissionen anser inte att dess tillsyn sker på distans. Den utövar en
nära och lämplig tillsyn.
61. De europeiska samordnarna deltar som observatörer i de berörda projektens ledningsstruktur.
Framförallt föreskrivs i kommissionens genomförandebeslut för Rail Baltica C(2018) 6969 att den
europeiska samordnaren ska ha en roll som observatör i projektets ledningsstruktur (observatörsstatus
i styrelsen för det gemensamma företaget) och för deltagande i ministerarbetsgruppens möten. Detta
gäller även andra flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur (Lyon-Turin, Canal Seine-Nord
Europe, Brennerbastunneln). När det gäller Rail Baltica föreskrivs det i arbetsordningen för
ministerarbetsgruppen att den europeiska samordnaren leder mötena.
63. Förseningen i fråga om att börja använda sträckan Lugoj-Deva beror på att de rumänska
myndigheterna håller på att bygga ytterligare övergångar för djur för att mildra motorvägsbyggets
påverkan i ett Natura 2000-skyddsområde. När dessa arbeten har slutförts kommer detta vägavsnitt att
tas i bruk.
Av liknande skäl när det gäller förbindelsen mellan de två avsnitten: I fråga om Lugoj-Deva och
Deva-Orastie i Deva var det nödvändigt att bygga tillfälliga vägar för att ansluta den nybyggda
motorvägssträckan (Deva-Orastie) med den befintliga vägen. Dessa påfartsvägar måste tas bort när
anslutningen var klar. Detta är ett standardförfarande som tillämpas när en viss del av en ny motorväg
är färdigställd. Kommissionen anser därför inte att samfinansieringen av de relaterade kostnaderna på
3,7 miljoner euro är ”bortkastade pengar”, vilket bekräftas genom korrespondens med medlemsstaten.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 64 och 65:
Bidragsavtalet tar hänsyn till uppförandet av den fysiska infrastrukturen och betalningarna är
kopplade till de fysiska resultaten. Kommissionen anser att resultatindikatorer för stora
infrastrukturprojekt, som pågått under flera årtionden, inte kan användas för utbetalning av
medfinansiering från EU i rätt tid.
Kommissionen strävar efter att få fram uppgifter om färdigställda projekts effekter (ökning av
trafiken, ekonomiska konsekvenser för olika aktörer, effekter på trafikstockningar, utsläpp osv.).
Det är snarare projektansvarigas ansvar att samla in och offentliggöra data om investeringens resultat
och effekter. Kommissionen offentliggör uppgifter på EU-nivå (se ”EU transport in figures –
statistical pocketbook” -(EU:s transporter i siffror, statistik i pocketutgåva) med årliga utgåvor.
Avslutandet av projekt inom ramen för delad förvaltning omfattar alltid en kontroll av att de har
öppnats för kommersiellt bruk och att de bidrar till att uppnå specifika output- och resultatindikatorer
för det operativa program inom vilket projekten medfinansieras.

SV

SV
10

66. Kommissionen påminner om att flaggskeppsprojekten inom transportinfrastruktur fortfarande
befinner sig i en uppbyggnadsfas och att det fortfarande finns gott om tid att planera för
efterhandsutvärderingar.
Se även kommissionens svar på punkterna 64 och 65.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 67 och 68:
Kommissionen använder uppgifter som tillhandahålls av medlemsstaterna och de projektansvariga.
Kommissionen anser inte att en projektansvarig har något intresse av att på konstlad väg öka den
potentiella användningen (och därmed kostnaderna för att tillhandahålla tillräcklig kapacitet) för ett
infrastrukturprojekt för att erhålla medfinansiering från EU.
Vid delad förvaltning måste investeringar som presenteras som större projekt inte bara uppfylla de
geografiska kraven och vara belägna i TEN-T-nätet, utan de måste också uppfylla kriterier som rör
överkomlighet, kostnadseffektivitet och kostnads-nyttoanalys med lämplig analysnivå.
Trafikmodellering krävs vanligtvis för att få fram dessa uppskattningar (i första hand, men inte
uteslutande, för vägprojekt).
Den metod som används för att uppskatta efterfrågan och potentiella fördelar baserade på ett
upptagningsområde på 60 minuter längs linjerna är alltför begränsad. Metoden tar inte tillräcklig
hänsyn till de s.k. nätverkseffekter flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur kan ge. Sådana
flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur är strategiska segment av längre korridorer, och trafik
kommer också att ta sin början längre bort än projektets fysiska lokalisering. Lyon-Turin-förbindelsen
bör till exempel inte enbart betraktas som en länk mellan de båda städerna, eftersom den utgör en del
av den större passagerarförbindelsen mellan Paris och Milano. På samma sätt ger Fehmarn Bält
åtkomst till Frankfurt, Düsseldorf, Stockholm osv.
Kommissionen delar inte uppfattningen om tillämpningen av riktmärket från rapporten från De Rus et
al. 2007 (enligt vad som anges i den särskilda rapporten 19/2018) på de granskade projekten, som är
blandade passagerar- och godstrafiklinjer, medan riktmärket enbart gäller för höghastighetståg.
Kommissionens gemensamma svar på punkterna 69, 70 och 71:
Kommissionen noterar att kostnads-nyttoanalysen från 2017 visade att Rail Baltica är ekonomiskt
hållbart, baserat på kombinerad gods- och passagerartrafik. Kommissionen anser att projektet bör
utvärderas igen mot bakgrund av detta scenario eftersom det motsvarar det sätt på vilket det
genomförs, och inte mot separata riktvärden för gods eller passagerare.
Rail Baltica har potential att bli den nya trafikartären för de baltiska (och finska) trafikflödena, vilket
leder till helt nya dynamiska effekter och nya möjligheter för passagerar- och handelsflödena i de
baltiska länderna. Den kommer att minska restiden i nord-sydlig riktning betydligt. Den nuvarande
situationen med begränsad trafik mellan nord och syd, som har historiska och strukturella orsaker, kan
inte överföras på det framtida Rail Baltica.
Kommissionen hänvisar också till sina svar på punkt 68 som rör det faktum att 60 minuters
upptagningsområde är ett begränsat riktmärke. Riktmärket skapades för att bedöma snabbtågslinjer
för passagerare med hastigheter på omkring 300 km/h, medan Rail Baltica är utformat som en
konventionell snabbtrafiklinje med blandad trafik. De parametrar som valts för Rail Baltica leder inte
till några betydande kostnadsökningar genom att man utöver passagerartrafiken ger utrymme för
godstransporter, samtidigt som ytterligare intäkter och vinster säkerställs. Kilometerkostnaden för
byggandet av Rail Baltica (cirka 6,7 miljoner euro/km) är betydligt lägre än den som används för att
sammanställa de referensvärden som används av revisionsrätten.
Kommissionen står i nära kontakt med den polska infrastrukturförvaltaren, som har visat att alla
nödvändiga åtgärder vidtas för att säkerställa tillräcklig kapacitet för alla typer av passagerar- och
godstrafik på sträckan Warszawa-Bialystok och därefter.
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Gemensamt svar på punkterna 72 och 73:
Dessa potentiella kostnader gäller främst extra bullerskydd, som medborgarna begärt efter offentliga
samråd.
För de tyska anslutningslinjerna fattades beslutet om att öka hastigheten från 160 km/h till 200 km/h
först efter den regionala planeringsprocessen, som beslutade om anpassningen. Den ökade hastigheten
är den största enskilda kostnadsdrivande faktorn. Enbart ökningen av hastigheten ledde till ytterligare
kostnader på 110 miljoner euro. De ytterligare bullerskyddsåtgärderna är inte en direkt följd av den
ökade hastigheten för linjen. Kostnaderna för Fehmarnsundsbron orsakas inte heller av
hastighetsökningen, utan av behovet att skapa den nödvändiga kapaciteten för de beräknade
(blandade) trafikvolymerna på linjen efter Fehmarn Bält-förbindelsen.
Dessutom finns det andra viktiga kostnadsdrivande faktorer som inte är kopplade till
hastighetsökningen, utan andra operativa krav som måste beaktas. Projektet från 2018 innehåller flera
delar som inte var planerade under 2008 och som helt saknar samband med den ökade hastigheten.
Dessa är i synnerhet godsterminalen i Lübeck och omriktarstationen i Genin, som står för 126
miljoner euro i kostnader. Ytterligare nya inslag i linjen är uteslutande kopplade till godstrafik,
särskilt parkeringsspår för godståg, så att omkörning av regionala och fjärrpassagerartåg medges.
77. När det gäller led b vill kommissionen påpeka följande:
i)

När det gäller Rail Baltica har en ny tidsfrist fastställts för förvaltningen av infrastrukturen,
eftersom ytterligare analys var nödvändig för att man ska kunna enas om den bästa lösningen.

ii) Seine-Schelde-länken till Zeebrugge undersöks för närvarande och en investeringsplan
förväntas senast i december 2023 enligt genomförandebeslutet. En länk planeras vara klar före
slutet av 2030.
Kommissionen noterar att genomförandebeslutet om Seine-Schelde har varit avgörande i fråga
för de franska parterna när det gäller att uppnå ett finansieringsavtal om Canal Seine-Nord
Europe, som i högsta grad behövdes. Med tanke på dess starka hävstångseffekt för att
säkerställa genomförandet av den viktigaste felande länken (Canal Seine-Nord Europe), utan
vilket ett investeringsbeslut om genomförandet av Zeebrugge skulle vara ännu svårare att
säkerställa, har genomförandebeslutet i själva verket främjat så mycket som möjligt av
genomförandet av relevanta avsnitt.
79. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 16–18.
80. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 25 och 26.
Rekommendation 1 — Tillämpa befintliga verktyg och se över den långsiktiga planeringen och
se till att den följs
Kommissionen godtar rekommendationerna 1a, 1b och 1c. Det exakta innehållet i kommissionens
förslag kommer dock att bero på förberedande åtgärder, inbegripet en konsekvensbedömning, vars
resultat inte ännu kan bedömas i förväg.
Kommissionen godtar delvis rekommendation 1d.
Lagstiftningsförfarandet för led d pågår och det är inte möjligt att föregripa resultaten. Kommissionen
kommer att stödja medlemsstaterna i deras genomförande av den framtida rättsakten när den antagits.
81. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkt 27 och ruta 2.
82. Eftersom begreppet flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur saknar motsvarighet i EU:s
rättsliga ram kan analysen som hittills gjorts inte överensstämma exakt med det begrepp som
revisionsrätten definierar. Kommissionen anser att kostnads-nyttoanalyser har använts korrekt som ett
verktyg för beslutsfattande.
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Kommissionen hänvisar också till sina svar på punkterna 31–38.
83. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 40–44.
Rekommendation 2 – Kräv bättre analyser innan beslut fattas om medfinansiering från EU till
liknande infrastrukturinvesteringar
Kommissionen godtar inte rekommendationen eftersom den hänvisar till en strategisk
högkvalitetskostnads- och nyttoanalys på ”bredare megaprojektnivå” som inte motsvarar någon
befintlig juridisk definition.
Inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa måste ansökningar om bygg- och
anläggningsprojekt omfatta en samhällsekonomisk kostnads-nyttoanalys som visar positiva resultat,
vilket i fallet med höghastighetsjärnväg vanligtvis beaktar olika alternativ. Kommissionen
rekommenderar sökande att använda den gemensamma metod som används för
sammanhållningspolitiken.
När det gäller delad förvaltning kommer kommissionen att förespråka användning av lämpliga
bedömningsmetoder (såsom kostnads-nyttoanalys) för storskaliga investeringar i TEN-T-korridorer
när det anses nödvändigt för att säkerställa efterlevnad av artikel 67 i förslaget till förordning om
gemensamma bestämmelser och med beaktande av den analysnivå som är nödvändig och lämplig för
varje bedömd investering i enlighet med internationell bästa praxis och för att möjliggöra välgrundade
policyval i förhållande till de specifika investeringar som ska göras samt behovet av att ha optimala
investeringsval.
Kommissionen upprepar dock att de kriterier som ska beaktas vid urvalet av enskilda insatser
fastställs på programnivå, på förvaltningsmyndigheternas ansvar och i enlighet med kraven i artikel
67 i förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser. Kommissionen kan vara inblandad i
fastställandet av dessa definitioner genom sitt deltagande i övervakningskommitténs arbete, men
enbart i rådgivande funktion.
84. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 45.
85. Kommissionen anser att åtgärdernas budget, storlek och omfattning är ändamålsenliga.
Särskild öronmärkning av EU:s budget för särskilda stora projekt ingår inte i den rättsliga grunden för
Fonden för ett sammanlänkat Europa, och skulle ändå inte påskynda genomförandet. Ett stegvist
tillvägagångssätt gör det möjligt att begränsa risken att åtagandebemyndigandena går förlorade om
projektet försenas.
Kommissionen understryker att ändringar i utformning och omfattning inte är den enda
kostnadsdrivande faktorn och att de också medför ytterligare fördelar.
År 2018 beställde kommissionen en översyn Assessment of Unit Costs (Standard Prices) of rail
projects av alla järnvägsinvesteringar (även EU-finansierade) under perioden 2000–2020 som
uppvisade kostnadsvariationer som är betydligt mindre än för de flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur som ingår i revisionsrättens urval. Mer än 50 % av projekten hade ett intervall
på + 10 % i fråga om kostnadsöverskridande/besparingar.
Kommissionen hänvisar också till sina svar på punkterna 46–51.
86. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 53–60.
Rekommendation 3 – Förbättra kommissionens förvaltning
Kommissionen godtar inte rekommendationen eftersom varken begreppen flaggskeppsprojekt inom
transportinfrastruktur eller megaprojekt har en rättslig grund som gör det möjligt för kommissionen att
besluta om särskilda finansieringsprioriteringar i samband med ansökningsomgångarna.
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När det gäller led a, lades redan i förslaget till FSE II en bättre länk till mellan arbetsplanen för
korridorerna och projekturvalet för FSE-projekt, vilket gör att EU-finansieringen kan prioriteras
bättre. Förslaget har ännu inte antagits av medlagstiftarna.
När det gäller led b understryker kommissionen det faktum att inom ramen för direkt förvaltning
organiseras redan EU:s stöd till åtgärder som ingår i flaggskeppsprojekt inom transportinfrastruktur
genom ett mycket begränsat antal bidragsavtal, ibland bara ett. Inom ramen för de konkurrensutsatta
ansökningsomgångarna är det de projektansvariga som ska presentera mogna åtgärder som bidrar till
genomförandet av det övergripande projektet, i linje med de framsteg och den mognadsgrad som
uppnåtts. Att bara ha ett bidragsavtal kan hindra att projektet genomförs framgångsrikt och i tid.
Konkurrensutsatta ansökningsomgångar och principen ”use it or lose it” ger de projektansvariga
incitament att lägga fram bra och mogna förslag och att använda medel i rätt tid.
När det gäller delad förvaltning upprepar kommissionen att de kriterier som ska beaktas vid urvalet av
enskilda insatser fastställs på programnivå, på förvaltningsmyndigheternas ansvar. När
förvaltningsmyndigheterna utövar sitt ansvar måste de se till att alla insatser följer de
kvalitetsstandarder som tydligt anges i artikel 67 i förslaget till förordning om gemensamma
bestämmelser och tillämpliga regler för stödberättigande för de berörda utgifterna.
När det gäller led c finns det förfaranden för att ge en lämplig översikt, och kommissionen anser
därför inte att det är nödvändigt att inrätta ett särskilt kompetenscentrum.
Kommissionen anser dessutom att den redan har erbjudit bidragsmottagarna och
programmyndigheterna rådgivningsverktyg. Tekniskt stöd kommer även fortsättningsvis att vara
tillgängligt för medlemsstaterna för att förbereda sina projekt via InvestEU:s rådgivningscentrum,
inklusive Jaspers. Ekonomiskt stöd från programmen kommer att beviljas för att stödja utarbetande,
anbudsförfarande och genomförande av projekt.
Kommissionen understryker också att efterhandsutvärderingar och studier systematiskt har
genomförts och följts upp med hjälp av befintliga strukturer och förfaranden. Dessutom underlättas
redan en blandning av de tre finansieringsmekanismerna (FSE, Eruf och Sammanhållningsfonden
samt EIB:s instrument). I förslaget till förordning om gemensamma bestämmelser för perioden efter
2020 föreskrivs också denna mekanism.
87. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 61–67.
88. Kommissionen hänvisar till sina svar på punkterna 68–72.
89. Kommissionen hänvisar till sitt svar på punkt 77.
Rekommendation 4 – Bygga upp erfarenheterna av genomförandebeslut och stärka de
europeiska samordnarnas roll
Kommissionen godtar delvis rekommendation 4 a. Kommissionen har för avsikt att anta
genomförandebeslut för större gränsöverskridande projekt, men inte göra det till ett villkor för
medfinansiering från EU oavsett förvaltningssätt.
Kommissionen godtar inte rekommendation 4 b. Kommissionen anser inte att utvidgningen av
räckvidden för genomförandeakterna bör omfatta antagandet av genomförandebeslut för projekt med
gränsöverskridande effekter.
Kommissionen godtar rekommendation 4 c. Det exakta innehållet i kommissionens förslag kommer
dock att bero på förberedande åtgärder, inbegripet en konsekvensbedömning, vars resultat inte ännu
kan bedömas i förväg.
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79

Granskningsteam
I våra särskilda rapporter redovisar vi resultatet av våra revisioner av EU:s politik och
program eller av förvaltningsteman kopplade till specifika budgetområden. För att
uppnå så stor effekt som möjligt väljer vi ut och utformar granskningsuppgifterna med
hänsyn till riskerna när det gäller prestation eller regelefterlevnad, storleken på de
aktuella intäkterna eller kostnaderna, framtida utveckling och politiskt intresse och
allmänintresse.
Denna effektivitetsrevision utfördes av revisionsrättens avdelning II investeringar för
sammanhållning, tillväxt och inkludering, där ledamoten Iliana Ivanova är ordförande.
Revisionsarbetet leddes av revisionsrättens ledamot Oskar Herics med stöd av Thomas
Obermayr (kanslichef) och Emmanuel Rauch (förstechef).
Luc T’Joen var uppgiftsansvarig, och granskningsteamet bestod av Milan Smid,
Erki Must, Guido Fara, Manja Ernst, Katarzyna Solarek, Andras Feher, Sabine MaurHelmes och Richard Moore.

Från vänster till höger: Thomas Obermayr, Guido Fara, Emmanuel Rauch,
Katarzyna Solarek, Erki Must, Manja Ernst, Milan Smid, Luc T’Joen, Richard Moore,
Sabine Maur-Helmes, Oskar Herics och Andras Feher.
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Vi granskade kommissionens förvaltning av åtta
gränsöverskridande megaprojekt på
transportinfrastrukturområdet i 13 medlemsstater. Dessa är
viktiga länkar som fortfarande saknas för sammankopplingen av
nationella nät och skapandet av sammanhängande europeiska
transportkorridorer. Den totala uppskattade kostnaden för
infrastrukturerna i vårt urval var 54,0 miljarder euro, varav EU
hittills har betalat 3,4 miljarder euro.
Vi konstaterade att det är osannolikt att stomnätet kommer att
vara driftklart till 2030 såsom planerades 2013. Förseningar i
byggandet och idrifttagandet av dessa megaprojekt gör att fem av
de nio TEN-T-korridorerna riskerar att inte kunna fungera
ändamålsenligt. Vi såg också exempel på bristfällig planering och
ineffektivt genomförande. Kommissionens övervakning av att
nätet slutförs i tid har brister och sker på avstånd, men
kommissionen har ett verktyg att bygga vidare på för att nå
prestationsförbättringar.
För att bidra till en sundare ekonomisk förvaltning av dessa
infrastrukturinvesteringar på flera miljarder euro lämnar vi ett
antal rekommendationer om hur den långsiktiga planeringen,
förvaltningen och tillsynen av dem kan stödjas.
Revisionsrättens särskilda rapport i enlighet med artikel 287.4
andra stycket i EUF-fördraget.

