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Sammanfattning 
I Stora infrastrukturprojekt spelar en viktig roll i genomförandet av EU:s 
transeuropeiska transportnät. Ett av EU:s viktigaste mål sedan 2013 är att slutföra ett 
”stomnät” av transportinfrastrukturer till 2030 och ett ”övergripande nät” för att 
säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i EU till 2050. 

II Europeiska kommissionen ansvarar för att utforma och genomföra 
transportpolitiken på EU-nivå samt för att identifiera och stödja projekt av gemensamt 
intresse och förvalta EU:s medfinansieringsstöd till dessa stora projekt, som genomförs 
av medlemsstaterna och de projektansvariga. 

III Detta är inte en granskningsrapport utan en översikt som huvudsakligen bygger på 
allmänt tillgänglig information eller material som samlats in specifikt för detta syfte. 
Syftet med översikten är att jämföra EU:s ram för genomförande av stora 
infrastrukturprojekt med de ramar som tillämpas av andra granskade länder 
(Australien, Kanada, Förenta staterna, Schweiz, Frankrike och Norge) och på så sätt 
finna exempel på andra metoder som kommissionen och beslutsfattarna skulle kunna 
använda sig av vid tillhandahållande av framtida EU-stöd. Översikten kommer också att 
bidra till den pågående översynen av förordningen om det transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T-förordningen). 

IV Vi har identifierat fem viktiga förfarandemässiga steg i genomförandet av stora 
transportprojekt (fastställande av strategi, projektsamordning, urval av projekt för 
finansiering, projektövervakning och efterhandsutvärdering av projekt). Vi informerar 
om de viktigaste aspekterna av EU:s ram beträffande var och en av dessa förfaranden. 
Vi beskriver även de brister som vi tidigare har identifierat inom EU i våra revisioner. 
När det gäller vissa brister ger vi exempel på andra metoder som vi har identifierat i de 
granskade länderna. Vi granskade inte genomförandet av dessa metoder, men vi tror 
att de genom sin utformning kan bidra till att avhjälpa dessa brister om de anpassas väl 
till EU-kontexten och genomförs ändamålsenligt. 

V När vi såg på de konstaterade bristerna i EU:s ram ur ett globalt perspektiv kunde vi 
inte identifiera någon metod i de utvalda länderna som skulle kunna användas för att 
åtgärda de brister som rör förfarandet för fastställande av strategi. I merparten av de 
sex EU-medfinansierade projekt som vi hade valt ut för analys låg för övrigt 
avvikelserna mellan de faktiska kostnaderna och den beräknade budgeten under det 
globala riktmärket. När det gäller processerna som hänger samman med samordning, 
urval, övervakning och efterhandsutvärdering anser vi dock att kommissionen och de 
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politiskt ansvariga skulle kunna hämta inspiration från metoder som används 
utomlands, såsom beskrivs i denna översikt. Detta gäller även förseningar, eftersom 
förseningarna i merparten av de sex EU-medfinansierade projekten i genomsnitt var 
större än i jämförbara projekt runtom i världen. Även om det kanske inte går att 
överföra dessa alternativa metoder direkt till den nuvarande EU-ramen, kan de trots 
det utgöra en grund för diskussioner och vid behov anpassas till EU-kontexten. 

VI Vi identifierade fyra utmaningar för kommissionen i detta avseende när det gäller 
dess framtida stöd till stora transportprojekt, nämligen följande: 

o Hur ska kommissionen få till stånd en bättre samordning mellan 
transportstrategier på EU-nivå och nationell nivå och få en bättre översikt över 
projektplaneringen och projektgenomförandet längs de största 
transportkorridorerna? 

o Hur ska kommissionen säkerställa vid projekturvalsskedet att kostnads-
nyttoanalyser granskas tillräckligt? Hur ska kommissionen ompröva sin strategi för 
urval av projekt och tilldelning av EU-finansiering för att ytterligare minska den 
administrativa bördan för de projektansvariga? 

o Hur ska kommissionen övergå till en mer riskbaserad strategi i sin övervakning av 
EU-medfinansierade projekt och samtidigt utvidga strategins omfattning genom 
att kräva att de projektansvariga även rapporterar om utfallsindikatorer och 
acceptans bland berörda parter? 

o Hur ska kommissionen säkerställa att stora transportinfrastrukturprojekt som 
medfinansieras av EU systematiskt utvärderas i efterhand, med fokus på utfallen 
snarare än på ekonomiska indikatorer eller output? 
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Inledning 

Stora transportinfrastrukturprojekt 

01 Stora transportinfrastrukturprojekt (stora transportprojekt) spelar en viktig roll i 
transportnäten. Det finns emellertid ingen allmänt erkänd definition, vare sig på global 
nivå eller på EU-nivå, av vad som utgör ett stort transportprojekt. Det kriterium som 
oftast används är en övergripande projektkostnad över en viss nivå, vanligen 1 miljard 
US-dollar1 (dvs. omkring 830 miljoner euro) eller 500 miljoner euro2. 

Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) 

02 Målet för EU:s transportpolitik är att skapa ett gemensamt transportområde i 
hela EU3. Ett av de viktigaste operativa målen har sedan 1990-talet varit att slutföra 
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), det vill säga ett transeuropeiskt nät för 
transporter på vägar, järnvägar, inre vattenvägar, med flyg och till sjöss av passagerare 
och gods. De första TEN-T-riktlinjerna4 inriktades på en förteckning över ”prioriterade 
projekt”, varav de flesta kan betraktas som stora transportprojekt. 

                                                       
1 B. Flyvbjerg, What you should know about megaprojects and why: an overview, Project 

Management Journal, Vol. 45, nr 2, 2014, s. 6–19. 

2 COST Action TU1003, MEGAPROJECT: The Effective Design and Delivery of Megaprojects in 
the European Union, 2010. 

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

4 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om 
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, EGT L 228, 
9.9.1996, s. 1. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1002/pmj.21409
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://www.cost.eu/actions/TU1003/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
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03 Europaparlamentet och rådet antog 2013 en förordning5 som fastställde ett 
”stomnät” av transportinfrastrukturer, inklusive nio stomnätskorridorer, vilket utgör 
grundstommen i utvecklingen av ett hållbart och multimodalt europeiskt transportnät 
(se figur 1) som ska slutföras till 2030. Som ett komplement till detta ska utvecklingen 
av ett ”övergripande nät” säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i 
EU, även randområden, öområden och yttersta randområden, till 2050. En översyn 
görs för närvarande av TEN-T-förordningen6. 

Figur 1 – Stomnätskorridorerna i TEN-T 

 
Källa: Europeiska kommissionen, december 2020. 

                                                       
5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 

om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, EUT L 348, 
20.12.2013, s. 1. Denna förordning uppdaterades den 14 juli 2021 genom 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/1153 av den 7 juli 2021 om 
inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, EUT L 249, 14.7.2021, s. 38. 

6 Artikel 54 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 
11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet, EUT L 348, 20.12.2013, s. 1. 

FÖRORDNING (EU) nr 1316/2013 – EUT L 348 – 20.12.2013

https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1153
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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04 Stora transportprojekt är av strategisk betydelse för att slutföra stomnätet i 
TEN-T, eftersom de bidrar till att avlägsna flaskhalsar och åtgärda förbindelselänkar 
som saknas, ofta på gränsöverskridande sträckor. De förväntas få en mycket stor 
inverkan på transportnätet och betraktas därför ofta som viktiga ”drivkrafter för 
förändring” i fråga om framtida passagerar- och godsflöden7. När projekten handlar 
om mer miljövänliga och hållbara transportsätt som järnvägar är de dessutom en 
hörnsten i de politiska åtgärderna för att åstadkomma en trafikomställning (dvs. en 
omställning från ett transportsätt till ett annat) och nå miljö- och klimatmålen i den 
europeiska gröna given8. 

Planering och genomförande av transportpolitiken och stora 
infrastrukturprojekt som medfinansieras av EU 

05 Europeiska kommissionen, särskilt generaldirektoratet för transport och rörlighet 
(GD Transport och rörlighet), ansvarar för att utforma och genomföra 
transportpolitiken på EU-nivå. Detta görs framför allt genom utfärdande av 
policydokument och lagstiftningsförslag. Kommissionens uppgift när det gäller TEN-T-
nätet är att ställa upp riktlinjer, precisera och stödja projekt av gemensamt intresse 
och genomföra åtgärder för att säkerställa driftskompatibilitet9. Kommissionen bistås 
av en kommitté (TEN-T-kommittén), där medlemsstaterna finns representerade, som 
avger bindande yttranden om kommissionens lagstiftningsförslag avseende 
genomförandeakter10. 

06 Även andra generaldirektorat vid kommissionen kan vara involverade i arbetet 
rörande stora transportprojekt, särskilt när projekten ansöker om medfinansiering från 
EU (se även punkt 10). Generaldirektoratet för miljö (GD Miljö) kan till exempel 
kontrollera huruvida ansökningarna uppfyller kraven i EU:s miljölagstiftning, bland 
annat i fråga om det erfordrade deltagandet av berörda parter. 

                                                       
7 Omega Centre, Mega projects. Executive Summary, december 2012, s. 16–17. 

8 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, Europeiska rådet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, Den europeiska 
gröna given, COM(2019) 640 final, 11.12.2019. 

9 Artikel 171 i den konsoliderade versionen av fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, EUT C 202, 7.6.2016, s. 47. 

10 Artikel 52 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 
december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska 
transportnätet, EUT L 348, 20.12.2013, s. 1. 

http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
http://www.omegacentre.bartlett.ucl.ac.uk/publications/reports/mega-project-executive-summary/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.348.01.0001.01.ENG
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07 Medlemsstaterna ansvarar för att upprätta sina nationella strategier eller planer 
för transportinfrastruktur, i överensstämmelse med de mål som har slagits fast på EU-
nivå (se punkt 03). De bestämmer även vilka projekt som ska genomföras samt hur de 
ska genomföras och finansieras. Nationella myndigheter tillhandahåller erfordrade 
miljökonsekvensbedömningar och bygglov. 

08 De projektansvariga, som antingen är enheter som genomför projekt på 
medlemsstatsnivå eller gränsöverskridande samriskföretag, ansvarar slutligen för det 
faktiska genomförandet av dessa stora infrastrukturprojekt. 

EU:s medfinansiering för stora transportinfrastrukturprojekt 

09 Det finns två huvudsakliga källor till medfinansiering från EU när det gäller bidrag 
till stora transportinfrastrukturprojekt: 

o De europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), som innefattar 
Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) och Sammanhållningsfonden, där 
förvaltningen delas av kommissionen och medlemsstaterna. Vad dessa fonder 
beträffar är det kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik 
(GD Regional- och stadspolitik) som godkänner de investeringsprogram som 
medlemsstaterna har utformat och som övervakar genomförandet av dem. 
Beslutet om huruvida särskilda projekt ska beviljas medfinansiering delegeras till 
nationella eller regionala förvaltande myndigheter.  

o Programmen TEN-T och Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE)11, förvaltade 
direkt av kommissionen, som ansvarar för att bevilja bidrag och övervaka 
genomförandet av dem. Bidragsförvaltningsarbetet utförs av Europeiska 
genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (Cinea) för GD Transport 
och rörlighets räkning. 

10 Stora transportprojekt definieras inte som någon separat kategori i EU:s rättsliga 
ram, och därför finns det inga fullständiga uppgifter om hur stor medfinansiering EU 
beviljar för sådana projekt. Under perioden 2007–2020 anslogs över 109 miljarder 
euro i EU:s budget till transportinfrastrukturprojekt i TEN-T-nätet (oavsett storlek). I 
tabell 1 ges närmare uppgifter om detta anslag för de två sista perioderna i den 
fleråriga budgetramen, inklusive det aktuella förslaget till flerårig budgetram för 2021–

                                                       
11 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1316/2013 av den 11 december 2013 

om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa, EUT L 348, 20.12.2013, s. 129. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32013R1316
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2027. EU:s medfinansiering kan utgöra upp till 85 % av projektens totala 
stödberättigande kostnader12, mellanskillnaden belastar de nationella budgetarna eller 
andra källor. 

Tabell 1 – EU:s budgetanslag till transportinfrastrukturprojekt i TEN-T-
nätet under perioden 2007–2020 och planerade belopp för 2021–2027 (i 
miljarder euro) 

Finansieringsprogram 2007–
2013 

2014–
2020 Totalt 2021–2027 

Eruf och 
Sammanhållningsfonden/ESI-
fonderna 

44,2 33,3 77,5 

Ska 
fastställas i 

de operativa 
programmen 

TEN-T/FSE – Transport 8,0 24,2 32,2 25,7 

Totalt 52,2 57,5 109,7  
Källa: Revisionsrätten, på grundval av allmänt tillgängliga uppgifter. TEN-T-programmet ersattes av FSE-
programmet 2014. 

11 Vid sidan av dessa program som finansieras genom EU-budgeten beviljade 
Europeiska investeringsbanken 150,6 miljarder euro i lån till transportprojekt i EU för 
perioden 2007–2020. 

                                                       
12 Vad FSE beträffar, se artikel 11 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 

nr 1316/2013 av den 11 december 2013 om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat 
Europa, EUT L 348, 20.12.2013, s. 129. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32013R1316
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32013R1316
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Våra tidigare revisioner och översikter 

12 Vi har de senaste åren offentliggjort flera granskningsrapporter och översikter om 
EU:s transportpolitik, däribland om stora transportinfrastrukturprojekt (se bilaga I). 

13 Under 2020 gjorde vi en särskild bedömning av kommissionens förvaltning av 
stora transportinfrastrukturprojekt som medfinansieras av EU13. Vi undersökte stora 
transportinfrastrukturprojekt med gränsöverskridande inslag inom sju av 
nio stomnätskorridorer i TEN-T. Den totala kostnaden för vart och ett av dessa projekt 
översteg 1 miljard euro. Genom denna översikt kan vi göra en ytterligare analys av 
samtliga förfaranden och jämföra dem med andra länders förfaranden. 

                                                       
13 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt 

måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Översiktens syfte och omfattning samt 
metod som använts 
14 Denna översikt ger berörda parter och allmänheten användbar information 
genom att de förfaranden som används för att genomföra stora EU-medfinansierade 
transportprojekt betraktas från ett mer globalt perspektiv. Den kommer även att bidra 
till den pågående översynen av TEN-T-förordningen. 

15 Detta är inte en granskningsrapport utan en översikt som huvudsakligen bygger 
på allmänt tillgänglig information eller material som samlats in specifikt för detta syfte. 
Syftet med översikten är att jämföra EU:s ram för genomförande av stora 
infrastrukturprojekt med de ramar som tillämpas av de andra länder som har valts ut 
för analysen och på så sätt finna exempel på andra metoder som kommissionen och 
beslutsfattarna skulle kunna använda sig av vid tillhandahållande av framtida EU-stöd. 

16 För att göra detta identifierade vi fem viktiga förfarandemässiga steg för att 
genomföra stora transportprojekt (se tabell 2). Därefter jämförde vi de förfaranden 
som har införts på EU-nivå med liknande förfaranden som finns i de granskade 
länderna, mot bakgrund av internationellt rekommenderade aspekter för ett effektivt 
och ändamålsenligt projektgenomförande (t.ex. IMF och OECD – se bilaga II). Vad 
gäller förfarandena för urval, övervakning och efterhandsutvärdering inriktade vi vår 
analys på FSE-bidrag (se punkt 10). Vi analyserade även iakttagandet av kostnads- och 
tidsplanerna – i förhållande till de ursprungligen fastställda planerna när det 
beslutades att projekten skulle genomföras – i sex stora EU-medfinansierade 
transportprojekt mot ett riktmärkesbaserat dataset från en extern expert. Datasetet 
innehåller uppgifter om flera hundra transportprojekt som har genomförts runtom i 
världen (se bilaga III). 
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Tabell 2 – Förfaranden som översikten omfattar 

Förfarande Förfarandets syften EU-ram av relevans för 
översikten 

Fastställande av en 
strategi 

Utarbetande av en 
långsiktig strategisk 
transportplan 

Policydokument och 
befintliga TEN-T-riktlinjer 

Samordning mellan 
projekt 

Samordnad planering och 
samordnat genomförande 
av inbördes relaterade 
projekt och anpassning av 
transportstrategier mellan 
olika förvaltningsnivåer 

EU-samordnarnas roll och 
tillgängliga rättsliga 
instrument 

Urval av projekt för 
finansiering 

Prioritering av 
medfinansiering till 
projekt med störst 
mervärde samtidigt som 
den administrativa bördan 
för de projektansvariga 
begränsas 

Urval av föreslagna 
åtgärder för FSE-
finansiering 

Övervakning av de 
finansierade projekten 

Övervakning av de 
framsteg som görs i 
projektgenomförandet 
genom åtgärdande av 
genomföranderisker och 
kartläggning av prestation 
i fråga om output och 
utfall 

Övervakning av 
genomförandet av FSE-
bidrag 

Efterhandsutvärdering av 
finansierade projekt 

Utvärdering av utfallen av 
de medfinansierade 
projekten så snart de 
tagits i bruk för att öka 
redovisningsskyldigheten 
och öppenheten i fråga 
om hur statliga medel har 
använts och för att dra 
lärdomar för framtiden 

Efterhandsutvärderingar 
av projekt som fått stöd 
från FSE 

Källa: Europeiska revisionsrätten, på grundval av rekommendationer från OECD och IMF. 
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17 I nästa avsnitt informerar vi om de viktigaste aspekterna av EU:s ram beträffande 
vart och ett av de fem förfarandena. Därefter beskriver vi de brister som vi tidigare har 
identifierat inom EU i våra revisioner och som också kan förekomma i stora 
transportinfrastrukturprojekt var som helst i världen. När det gäller vissa brister ger vi 
relevanta exempel på metoder som vi har identifierat i de granskade länderna. Vi 
granskade inte genomförandet av dessa metoder, men vi tror att de genom sin 
utformning kan bidra till att avhjälpa dessa brister om de anpassas väl till EU-kontexten 
och genomförs ändamålsenligt. 

18 För vår översikt valde vi ut fyra tredjeländer, nämligen Australien, Kanada, 
Schweiz och Förenta staterna. Alla fyra granskade länder skiljer sig åt i fråga om yta, 
befolkningsmängd, topografi och befintlig infrastruktur (se bilaga IV). Dessa är viktiga 
faktorer som påverkar infrastrukturnätets konfiguration. Australien, till exempel, har 
det längsta väg- och järnvägsnätet per capita, vilket kan förklaras av en liten befolkning 
och en stor yta. Samtidigt har de fyra länderna en lika konkurrenskraftig 
transportinfrastruktur14 och ett system med flernivåstyre där federala enheter 
genomför stora infrastrukturprojekt i samarbete med regionala eller lokala 
myndigheter. 

19 Vi tog även med Norge och Frankrike på grund av deras stora erfarenhet av 
efterhandsutvärderingar av stora transportprojekt, vilken ofta framhålls i policystudier 
och akademisk litteratur15. 

20 Som utgångspunkt för översikten använde vi oss av iakttagelser som vi har gjort i 
tidigare rapporter, till exempel i 2020 års revision om EU:s transportinfrastruktur16, 
samt av kommissionens ståndpunkt om de åtföljande rekommendationerna (se 
bilaga V). Vi baserade även översikten på intervjuer och samråd med 

o företrädare för Europeiska kommissionen (GD Miljö, GD Transport och rörlighet 
och GD Regional- och stadspolitik), Cinea och Europeiska investeringsbanken, 

                                                       
14 Världsekonomiskt forum, Global Competitiveness Report 2019. 

15 Bland annat Internationella transportforumet, Ex-Post Assessment of Transport Investments 
and Policy Interventions, 28.2.2017, och D. Meunier, M. Welde, Ex-post evaluations in 
Norway and France, Transportation Research Procedia, volym 26, 2017, s. 144–155. 

16 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt 
måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146517308748
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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o företrädare för berörda offentliga myndigheter och organ som ansvarar för att 
genomföra stora transportprojekt i de granskade länderna, 

o sakkunniga (se bilaga VI). 

21 Översikten omfattar inte de utförliga planerings- och byggprocesserna för stora 
transportprojekt på individuell nivå, eftersom ansvaret för dessa ofta vilar hos de 
projektansvariga och inte hos den regering som medfinansierar projekten. Vi går heller 
inte in på frågor som rör driften och underhållet av infrastrukturen efter det att den 
tagits i drift (se figur 2). 

Figur 2 – De fem förfarandena fram till projektgenomförandet 

 
Källa: Revisionsrätten. 
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Analys 

De fem analyserade förfarandena 

Fastställande av en strategi 

22 Stora transportprojekt är kapitalintensiva och kräver lång genomförandetid. Så 
snart projekten har tagits i drift får de sannolikt avsevärda effekter på transportnätets 
prestanda under flera årtionden, både på EU-nivå och på medlemsstatsnivå. Sådana 
projekt måste därför planeras inom ramen för en mer omfattande 
transportinfrastrukturstrategi eller transportinfrastrukturplan. 

23 I tabell 3 ges en översikt över de centrala aspekter som har granskats vad gäller 
fastställande av en strategi, de särskilda bristerna inom EU och exemplen på andra 
metoder som vi har identifierat i de granskade länderna. 

Tabell 3 – Fastställande av en strategi: centrala aspekter, brister inom EU 
och andra metoder i tredjeländer 

Centrala aspekter 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Strategi finns Ja Ja Nej 
(pågående) Ja Ja 

Bindande och 
icke bindande 
aspekter 

Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja 

Ansvarig enhet 

Europaparlamentet 
och rådet (TEN-T-
förordningen) 
Kommissionen 
(policy-dokument) 

Federal 
lagstiftare 
och 
ministerium 
(DITRDC1) 

Ministerium 
(Transport 
Canada) 

Federal 
lagstiftare och 
ministerium 
(DETEC2) 

Federal 
lagstiftare och 
ministerium 
(DOT3) 

Omfattning Passagerar- och 
godstransport 

Passagerar- 
och gods-
transport 

Ej tillämpligt Passagerar- och 
gods-transport Gods-transport 

Typ av infrastrukturprioritering 

Slutföra nätet Ja Nej Ej tillämpligt Nej Nej 

Öka 
kapaciteten i 
det befintliga 
nätet 

Ja Ja Ej tillämpligt Ja Ja 
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Centrala aspekter 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Nya eller 
uppgraderade 
projekt 

Båda delar Båda delar Ej tillämpligt Uppgraderade Båda delar 

Primärt syfte 

Miljö, anslutbarhet 
och överbryggande 
av luckor i 
infrastrukturen 

Handel Ej tillämpligt Miljö Handel 

Beräkning av 
finansiella 
behov 

Ja Nej Ej tillämpligt Ja Nej 

Tidsfrist för 
slutförande Ja Nej Ej tillämpligt Nej Nej 

Brister inom EU 

Andra metoder som identifierades i de granskade länderna 

Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Överambitiösa mål i förhållande till 
tillgänglig finansiering 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

1 Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications (ministeriet 
 för infrastruktur, transport, regional utveckling och kommunikation). 
2 Department of the Environment, Transport, Energy and Communications (ministeriet för miljö, 
 transport, energi och kommunikation). 
3 Department of Transportation (ministeriet för transportfrågor). 

Källa: Revisionsrätten. 

24 EU och alla de granskade länderna har en övergripande strategisk ram för 
transportinfrastruktur, förutom Kanada som är i färd med att ta fram en sådan plan. 
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25 Denna ram består, såväl i EU som i de granskade länderna, av en rad bindande 
och icke bindande aspekter. EU:s strategiska ram för transporter fastställs i vitböcker, 
som offentliggörs av kommissionen ungefär vart tionde år och som ställer upp de 
primära strategiska mål som EU ska nå inom transportsektorn. Den senaste vitboken 
offentliggjordes 201117 och innehåller mål som ska nås fram till 2020, 2030 och 2050. 
Kommissionen utfärdar även andra strategidokument som kompletterar målen i 
vitboken för specifika transportslag eller övergripande frågor. Nyligen, i december 
2020, offentliggjorde kommissionen en strategi för hållbar och smart mobilitet18 för att 
uppdatera de aktuella målen för EU:s transportsektor mot bakgrund av initiativet för 
den gröna given (se punkt 04). Inget av dessa strategidokument är rättsligt bindande. 
Vad infrastrukturprojekt beträffar innehåller 2013 års TEN-T-förordning, som är 
rättsligt bindande, en långsiktig definition av transportnätet och minimikrav för projekt 
som ingår i det (se punkt 03). 

26 Strategierna i EU och i de andra länderna skiljer sig åt i fråga om omfattning och 
typ av infrastrukturprioritering. EU:s strategidokument syftar till att både färdigställa 
nätet och öka dess kapacitet, medan alla andra länder fokuserar på att öka kapaciteten 
i det befintliga nätet. I den schweiziska strategin prioriteras uttryckligen uppgradering 
av befintliga infrastrukturprojekt framför genomförande av nya. Alla 
transportstrategier, förutom Förenta staternas, omfattade såväl passagerar- som 
godstransporter. 

27 De transportstrategier som vi granskade har också olika primära syften. 
Drivkraften bakom EU:s transportstrategi är miljöhänsyn (inbegripet trafikomställning), 
vilket på senare tid har förstärkts ytterligare mot bakgrund av den europeiska gröna 
given (se punkt 25). Strategin syftar även till att förbättra anslutbarheten och täppa till 
luckorna i infrastrukturen mellan medlemsstater och regioner. Vi konstaterade att det 
finns ett liknande miljömål, om än lagstadgat, i den schweiziska ramen. Australiens och 
Förenta staternas strategier är däremot inriktade på behovet av att förbättra 
handelsflödena nationellt och över gränserna. 

                                                       
17 Europeiska kommissionen, Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde – ett 

konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem, COM(2011) 144, 28.3.2011. 

18 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén samt Regionkommittén, Strategi för hållbar och smart mobilitet – att 
sätta EU-transporterna på rätt spår för framtiden, COM(2020) 789, 9.12.2020. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52011DC0144
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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28 Endast EU:s och Schweiz strategier innehöll en uppskattning av den totala 
investering som behöver göras i transportinfrastrukturprojekt för att nå de fastställda 
målen. EU:s strategi är dessutom den enda som har en tidsfrist för när hela nätet ska 
vara slutfört (2030 för stomnätet och 2050 för det övergripande nätet). 

Överambitiösa mål mot bakgrund av tillgänglig finansiering 

29 I tidigare rapporter19 har vi konstaterat att EU:s strategiska transportmål – 
framför allt slutförandet av stomnätet i TEN-T till 2030 – är överambitiösa, även mot 
bakgrund av den tillgängliga finansieringen. Vi konstaterade exempelvis att 
kommissionens plan att tredubbla sträckningen av järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik fram till 2030 sannolikt inte kommer att kunna genomföras och att 
en realistisk, långsiktig utbyggnadsplan bör utarbetas. 

30 I vår analys identifierade vi emellertid inte några exempel på god praxis i de 
utvalda länderna för att åtgärda sådana brister. 

Samordning mellan projekt 

31 Stora transportprojekt bidrar till att avlägsna flaskhalsar och åtgärda 
förbindelselänkar som saknas, i EU ofta på gränsöverskridande sträckor. Huruvida de 
är ändamålsenliga för att öka anslutbarheten inom nätet beror emellertid ofta på om 
det finns sammanlänkade projekt, exempelvis sådana som olika medlemsstater 
genomför längs en korridor eller anslutande järnvägslinjer till ett 
tunnelinfrastrukturprojekt. Detta kräver anpassning mellan EU:s och 
medlemsstaternas planer för transportinfrastruktur samt en samordnad planering och 
ett samordnat genomförande av inbördes relaterade projekt. 

32 Tabell 4 ger en översikt över de centrala aspekter som granskades när det gäller 
samordningen av stora transportprojekt, de specifika bristerna inom EU och exempel 
på andra metoder som vi identifierade i de granskade länderna. 

                                                       
19 Punkt 66 i revisionsrättens översikt 09/2018 Mot en väl fungerande transportsektor i EU: 

utmaningar som måste hanteras och punkt 23 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 
Ett europeiskt järnvägsnät för höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett 
oändamålsenligt lapptäcke. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Tabell 4 – Samordning av projekt: centrala aspekter, brister inom EU och 
andra metoder i tredjeländer 

Centrala aspekter 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta staterna 

Behörighet 
att 
genomföra 
projekt 

De 27 
medlems-
staterna 

8 enheter på 
delstatsnivå 
(delstater/ 
territorier) 

13 enheter på 
delstatsnivå 
(provinser eller 
territorier) 

Främst på 
federal nivå 

50 enheter på 
delstatsnivå 
(delstater) 

Ansvarig 
enhet 

Europeiska 
kommissionen 
tillsammans 
med 
europeiska 
samordnare 

Ministerium 
(DITRDC) 

Ministerium 
(Transport 
Canada) 

Ministerium 
(Federal Office 
for Transport, 
FOT) 

Ministerium 
(DOT) 

Brister inom EU 
Andra metoder som identifierades i de granskade länderna 

Australien Kanada Schweiz Förenta staterna 

Bristande samordning mellan 
EU:s och medlemsstaternas 
strategier och projekt i fråga 
om transportinfrastruktur. 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Regionala 
transport-planer 

upprättas på 
grundval av 

utförliga 
federala 

riktlinjer och 
översänds till 
den federala 
regeringen 
(punkt 36). 

Regionala 
transport-planer 

upprättas på 
grundval av 

utförliga 
federala 

riktlinjer och 
översänds till 
den federala 
regeringen 
(punkt 36). 

Kommissionens bristande 
tillsyn av planering och 
genomförande av projekt 
längs korridorerna 

Projektkatalog
en föreslås av 
ett oberoende 

organ 
(punkt 39). 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Den federala 
nivån deltar 

som ordinarie 
ledamot i 

tillsynsorganet 
för de projekt 

som den 
finansierar 
(punkt 42). 

Den federala 
nivån deltar som 

ordinarie 
ledamot i 

tillsynsorganet 
för de projekt 

som den 
finansierar 
(punkt 42). 

Ett 
parlamentariskt 
tillsynsutskott 

och rådgivande 
utskott inrättas 

av FOT 
(punkt 43). 

Inga andra 
metoder 

identifierades 

Källa: Revisionsrätten. 
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33 I EU är det medlemsstaterna som har behörighet att genomföra projekt. 
Liknande system finns i alla de granskade länderna, där behörigheten innehas av 
enheter på delstatsnivå (t.ex. delstater eller provinser). Undantaget är Schweiz, där 
den federala nivån är direkt ansvarig för genomförandet av projekt på järnvägsnätet 
och delar av vägnätet medan kantonerna ansvarar för resten. Därför har 
samordningsverktyg och samordningsmekanismer utformats för att säkerställa 
samstämmighet mellan prioriteringar på federal nivå och delstatsnivå. 

34 Inom EU har kommissionen i detta syfte utsett europeiska samordnare för att 
underlätta genomförandet av samtliga infrastrukturprojekt längs var och en av de nio 
transportkorridorer i stomnätet som fastställs i TEN-T-förordningen. Dessa samordnare 
samarbetar med beslutsfattare på hög nivå och lokala aktörer i medlemsstaterna längs 
korridorerna och anordnar sammanträden inom ett korridorforum där kommissionen, 
nationella och regionala myndigheter samt berörda parter diskuterar och uppdaterar 
varandra om planerade och pågående projekt. 

Bristande samordning mellan EU:s och medlemsstaternas strategier och projekt 
inom transportinfrastruktur 

35 I EU ska medlemsstaterna i sina nationella transportstrategier ta hänsyn till de 
politiskt överenskomna prioriteringarna för EU:s transportinfrastruktur som anges i 
TEN-T-förordningen20. De har dock ingen rättslig skyldighet att göra det, och i 
dagsläget lämnar medlemsstaterna inte ens in sina nationella transportplaner och 
transportprogram till kommissionen för kännedom. Det finns risk för att detta leder till 
bristande samordning mellan EU:s och medlemsstaternas strategiska prioriteringar. I 
en studie21 som nyligen genomfördes på uppdrag av kommissionen framhölls det att 
de transportplaner som medlemsstaterna har godkänt skiljer sig åt i omfattning liksom 
vad gäller hänsyn till att TEN-T-nätet ska vara färdigställt senast 2030. Det är därför 
svårt att samordna projekten. Ändrade prioriteringar i Frankrike har till exempel lett till 
att man har skjutit upp byggstarten för en fransk järnvägssträcka för 
höghastighetstrafik. Detta projekt var en del i Atlantkorridoren som skulle anslutas till 
ett järnvägsprojekt i spanska Baskien som redan höll på att byggas22. 

                                                       
20 Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2017 om logistik i EU och multimodala 

transporter i de nya TEN-T-korridorerna, 2015/2348(INI), EUT C 242, 10.7.2018, s. 15. 

21 Panteia et al., Support study for the TEN-T policy review, concerning relevant national plans 
and programmes in Member States, 2021. 

22 Ruta 1 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 
megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0009
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A52017IP0009
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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36 I Förenta staterna har man ordnat det på ett annat sätt. Där ska delstaternas 
transportplaner enligt lag innehålla en minimiuppsättning uppgifter och analyser 
som fastställts på federal nivå. Den federala nivån tillhandahåller även detaljerad 
metodvägledning om hur analyserna ska genomföras, och delstaterna lämnar in sina 
planer till den federala myndigheten för samordning23. Även i Schweiz har man ett 
liknande system24. 

Kommissionens bristande tillsyn avseende planering och genomförande av projekt 
längs korridorerna 

37 I tidigare revisioner25 har vi konstaterat att kommissionen haft begränsad tillsyn 
över planeringen och genomförandet av projekt längs korridorerna. Vad 
medlemsstaterna prioriterar avgörs främst av de nationella behoven, och det kan då 
hända att man förbiser gränsöverskridande avsnitt, där stora infrastrukturprojekt med 
medfinansiering från EU är belägna. Så skedde till exempel med Brennerbastunneln, 
där Tyskland inte prioriterade att bygga den norra tillfartssträckan till tunneln trots att 
EU tillsammans med Österrike och Italien redan hade investerat i den 
gränsöverskridande tunneln sedan 1986. 

38 En av de bidragande orsakerna till detta är att det inte anges på EU-nivå i TEN-T-
förordningen vilka avsnitt eller projekt som ska prioriteras längs korridorerna. I stället 
tar man i korridorforumen fram en informell lista över vilka projekt som 
medlemsstaterna ska prioritera (se punkt 33), där information från medlemsstaterna 
och de projektansvariga vägs in. 

39 I Australien fann vi ett annat sätt att sköta detta på, där den federala regeringen 
inrättar ett oberoende organ som lägger fram en lista med infrastrukturprojekt som 
man föreslår ska prioriteras (projektkatalog) utifrån en oberoende analys av behoven i 
transportnätet (se ruta 1). 

                                                       
23 Fixing America’s Surface Transportation Act or ”FAST Act”, avsnitt 8001 (49 USC 70202). 

24 Sachplan Verkehr, avsnitt 1.2 Kantonale Richtpläne. 

25 Ruta 1 och punkt 24 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s 
transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid, punkt 27 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 Ett europeiskt 
järnvägsnät för höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett 
oändamålsenligt lapptäcke och punkt 85 i revisionsrättens särskilda rapport 08/2016 
Godstransporter på järnväg i EU: ännu inte på rätt spår. 

https://www.fhwa.dot.gov/fastact/section.cfm
https://www.are.admin.ch/are/de/home/raumentwicklung-und-raumplanung/strategie-und-planung/konzepte-und-sachplaene/sachplaene-des-bundes/sachplan-verkehr-spv.html
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Ruta 1 

Det oberoende infrastrukturorganet i Australien 

År 2008 inrättade Australiens federala regering Infrastructure Australia som skulle 
ge oberoende råd om infrastrukturinvesteringar till alla förvaltningsnivåer, liksom 
till investerare och projektansvariga. Det är inget finansieringsorgan. Det är 
oberoende från, men finansieras av, regeringen. 

Vart femte år genomför detta organ revisoner av strategisk infrastruktur och gör 
en bedömning av Australiens framtida infrastrukturbehov. Utifrån detta tas varje 
år en infrastrukturplan fram för de kommande 15 åren med rekommendationer 
om möjliga reformer vad gäller politik och styrning. Organet uppdaterar dessutom 
löpande en prioriteringslista över vilka infrastrukturprojekt som skulle ge mest 
ökad kapacitet i nätet och där en investering av allmänna medel därmed skulle 
göra mest nytta. Denna lista innehåller både projekt som delstaterna och 
territorierna har lämnat in och projekt som man kommit fram till genom egen 
analys. 

40 När det gäller genomförandet av projekt längs med korridorerna hade 
kommissionen tidigare inga rättsliga medel att ta till för att tvinga medlemsstaterna att 
bygga eller uppgradera vissa sträckor längs korridorerna eller att göra det inom en viss 
tid före tidsfristen 2030. Detta ändrades 2018, då kommissionen började använda sig 
av genomförandebeslut, som är rättsligt bindande för de berörda medlemsstaterna 
och ska säkerställa att planeringen av arbetet med olika sträckor i projekt samordnas. 
Fram till i dag har sådana beslut antagits för tre projekt, nämligen höghastighetsbanan 
Rail Baltica genom de baltiska staterna och Polen, den inre vattenvägen Seine-Schelde 
mellan Belgien och Frankrike och järnvägsförbindelsen för höghastighetståg Evora-
Mérida mellan Spanien och Portugal. 

41 Genom dessa genomförandebeslut stärktes kommissionens övervakning av 
medlemsstaternas slutförande av stomnätskorridorerna26, genom att de europeiska 
samordnarna och kommissionens tjänstemän nu har rätt att delta som observatörer i 
projektstyrningsorganens sammanträden. Kommissionen kan dock endast fatta sådana 
beslut för projekt som rör gränsöverskridande avsnitt och med godkännande från de 
berörda medlemsstaterna. 

                                                       
26 Punkt 89 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 

megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://www.infrastructureaustralia.gov.au/
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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42 Vi fann två andra sätt att utöva federal tillsyn över genomförandet av projekt. I 
Australien och Schweiz företräds den federala nivån av en ordinarie ledamot i 
tillsynsorganen eller styrkommittéerna för de projekt som finansieras med federala 
medel. Om det behövs mycket gränsöverskridande samordning eller om ett projekt är 
komplext kan den federala regeringen i Australien även upprätta en särskild struktur 
som har direkt överinseende över planerings- och byggfasen, varpå infrastrukturen när 
den är färdig överlämnas till delstaterna för den dagliga driften. 

43 I Schweiz inrättades ett permanent parlamentsutskott27 som skulle ha 
överinseende över den nya järnvägsförbindelsen under Alperna, där flera bastunnlar 
skulle byggas (bland andra Gotthardbastunneln). Det schweiziska federala 
transportministeriet inrättade också särskilda rådgivande kommittéer, där de berörda 
kantonerna och andra berörda parter kunde diskutera och ta upp eventuella problem 
med genomförandet av projektet. Enligt de schweiziska myndigheterna gjorde dessa 
kommittéer att problem som flaggades av aktörer kunde åtgärdas i ett tidigt skede, 
samtidigt som kommittéerna fungerade som forum där man kunde arbeta fram 
lösningar på problem med genomförandet, och man behövde inte i lika stor 
utsträckning ta till långdragna och dyra domstolsprocesser, som i många fall brukar 
försena planering och genomförande av stora transportprojekt. Den nya 
järnvägsförbindelsen under Alperna tog över 20 år att bygga, och inte en enda gång 
har lokala myndigheter eller icke-statliga organisationer väckt talan i domstol. 

Urvalet av projekt som ska finansieras 

44 Att urvalsförfarandet för vilka projekt som ska få finansiering är noggrant är 
ytterst viktigt för att man ska kunna välja de projekt som sannolikt har störst effekt på 
nätet och nätets kapacitet och som därmed ger störst mervärde. 

45 Tabell 5 ger en översikt över centrala aspekter i urvalsförfarandet som vi har 
granskat och över särskilda brister i EU liksom exempel på andra metoder som vi 
identifierade i de granskade länderna. 

                                                       
27 Artikel 19 i Bundesgesetz über den Bau der schweizerischen Eisenbahn-Alpentransversale. 

https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1993/47_47_47/de
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Tabell 5 – Urval av projekt: centrala aspekter, brister inom EU och andra 
metoder i tredjeländer 

Centrala aspekter 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Ansvarig 
enhet 

Europeiska 
kommissionen 
tillsammans 
med 
genomförande
-organet 
(Cinea) 

Ministerium 
(DITRDC) 

Ministerium 
(Transport 
Canada) 

Ministerium 
(FOT) 

Ministerium 
(DOT) 

Finansierings-
ramar 

Fonden för ett 
samman-
länkat Europa 

Nationella 
samarbetsavtal 

Nationella 
handels-
korridor-
fonden 

STEP-
programmet 
för järnvägs-
utbyggnad 

TIGER-/BUILD- 
och INFRA- 
programmen 

Urvalsmetod 
Konkurrens-
utsatta 
ansökningar 

Val från lista 
med projekt som 
tidigare 
framförhandlats 
med delstater 
och territorier 

Konkurrens-
utsatta 
ansökningar 

Konkurrens-
utsatta 
ansökningar 

Konkurrens-
utsatta 
ansökningar 

Hur ofta sker 
ansökan 

Med ett eller 
flera års 
mellanrum 

Ej tillämpligt Löpande Vart fjärde 
eller femte år Varje år 

Särskilt urvals-
förfarande för 
stora projekt 

Nej 
Ja, beroende på 
projektens 
storlek 

Nej Nej 
Ja, beroende 
på projektens 
storlek 

Brister inom EU 
Andra metoder som identifierades i de granskade länderna 

Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Otillräcklig granskning av 
kostnads-nyttoanalyser vid 
projekturval 

Projektansvariga lämnar in rådata, och den federala nivån gör en 
ny förhandsanalys (punkt 50). 

Administrativ börda på grund av 
finansieringsmetod 

Pågående 
projekt förs 
automatiskt över 
till nästa 
finansieringspro
gram tills de är 
färdigställda 
oberoende av 
femårs-
programmets 
livscykel 
(punkt 54). 

Genom att 
ansökan görs i 
två steg 
minskas risken 
för 
administrativa 
bördor 
(punkt 51). 

Projekten 
finansieras 
med löpande 
medel, och 
finansierings-
beslutet 
gäller för 
hela 
projektet 
oavsett hur 
lång tid det 
tar att 
genomföra 
(punkt 54). 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Källa: Revisionsrätten. 
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46 I FSE-programmet väljer kommissionen ut infrastrukturprojekt som ska 
medfinansieras av EU och bestämmer hur stort EU:s ekonomiska bidrag ska vara 
utifrån regelbundna konkurrensutsatta ansökningar. 

47 I de flesta av de undersökta länderna användes också – med olika intervall – 
konkurrensutsatta ansökningar för att välja ut vilka infrastrukturprojekt som ska få 
finansiering. Så går det dock inte till i Australien, där projekten väljs ut från en lista som 
den federala nivån tidigare har förhandlat fram med delstaterna och territorierna. 

Otillräcklig granskning av kostnads-nyttoanalyser vid projekturval 

48 I EU, men även i Kanada och Schweiz, är ansökningsförfarandet detsamma 
oavsett projektens storlek. I Australien har man däremot ett särskilt 
ansökningsförfarande för stora transportprojekt där man söker mer än 160 miljoner 
euro i federal finansiering. Även i Förenta staterna har man särskilda urvalskrav för 
projekt som kostar över en viss nivå som är olika i olika finansieringsprogram (till 
exempel runt 80 miljoner euro för INFRA-projekt (Infrastructure for Rebuilding 
America)). På så sätt kan de göra särskilda kontroller när de väljer ut större 
transportprojekt för finansiering. 

49 Vi har i tidigare rapporter28 konstaterat att medlemsstaternas och de 
projektansvarigas förplanering och utformning av stora infrastrukturprojekt behöver 
förbättras, särskilt vad gäller kostnads-nyttoanalyser. Projektansvariga och bedömare 
har en tendens att använda kostnads-nyttoanalyser som ett obligatoriskt 
administrativt steg snarare än som ett verktyg för bättre beslutsfattande. Dessutom 
har kommissionen inte alltid genomfört någon kritisk granskning av dessa antaganden 
när de beviljar medfinansiering. Så var till exempel fallet för ett avsnitt av en 
höghastighetsbana för tåg i Frankrike där medfinansiering från EU beviljades trots att 
kostnads-nyttoanalysen visade att projektets socioekonomiska kostnader sannolikt 
skulle överstiga nyttan29. 

                                                       
28 Punkt 75 i revisionsrättens översikt 09/2018 Mot en väl fungerande transportsektor i EU: 

utmaningar som måste hanteras och punkt 46 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 
EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid. 

29 Punkt 50 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 Ett europeiskt järnvägsnät för 
höghastighetstrafik: ännu inte verklighet utan fortfarande ett oändamålsenligt lapptäcke. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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50 Sedan 2015 anlitar kommissionen utomstående experter för att göra en särskild 
bedömning av projektens kostnads-nyttoanalyser. Denna bedömning görs dock endast 
utifrån informationen i projektförslaget. I alla andra länder som vi har undersökt måste 
de projektansvariga för stora transportprojekt tillsammans med sin ansökan lämna in 
de rådata och analyser som deras kostnads-nyttoanalys bygger på. På så sätt 
undersöks projektens nyttokalkyler och socioekonomiska analyser på nytt vid 
projekturvalet, och riktigheten i valda rådata och antaganden kontrolleras, vilket leder 
till mer välgrundade beslut. 

Administrativ börda på grund av finansieringsmetod 

51 Att begära ytterligare information och analyser kan höja kvaliteten på 
urvalsförfarandet, men det kan även leda till större administrativ börda för de 
projektansvariga, särskilt när deras förslag inte väljs ut för finansiering. I Kanada 
minskar man denna risk genom att ansökan om federal medfinansiering för projekt 
sker i två steg, där de projektansvariga inte behöver lämna in kompletta projektförslag 
förrän deras intresseanmälan har godkänts (se ruta 2). 

Ruta 2 

Den kanadensiska nationella handelskorridorfonden 

Den nationella handelskorridorfonden har en budget på 4,2 miljarder 
kanadensiska dollar (2,9 miljarder euro) som kan anslås till handelsfrämjande 
projekt som kan slutföras inom de närmaste fem åren. Projekturvalet för en del av 
denna fond sker kontinuerligt, och det finns inga fasta tidsgränser för när förslag 
till projekt måste lämnas in. 

Ansökningsförfarandet är uppdelat i två steg: 

o Först ska de projektansvariga lämna in en intresseanmälan med begränsad 
information. De ska visa hur deras projekt kan uppnå de mål som anges i 
inbjudan och lämna särskilda och kvantitativa uppgifter om de ekonomiska 
sektorer som skulle gagnas av projektet, samt om förväntade trafik- och 
handelsvolymer och om de internationella marknader med vilka handeln 
skulle underlättas. 

o När denna intresseanmälan har godkänts får de projektansvariga två 
månader på sig att lämna in kompletta projektförslag. 
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52 Stora transportprojekt tar lång tid att genomföra. Den uppskattade byggtiden för 
de stora transportprojekt med medfinansiering från EU som vi undersökte i vår 
revision 2020 var i genomsnitt 15 år30. Då ingår inte planeringstiden, då projektet 
också kan få medfinansiering från EU för till exempel studier. 

53 Eftersom EU:s medfinansiering sker inom ramen för den sjuåriga 
budgetramperioden medfinansieras stora transportprojekt ofta genom flera bidrag 
efter varandra, och för varje bidrag krävs ett nytt projektförslag och ett nytt 
urvalsförfarande. Detta leder till dubbelarbete31 för de projektansvariga och 
myndigheterna, vilket ökar den administrativa bördan. 

54 I två av de länder som vi undersökte ges långsiktigt ekonomiskt stöd till stora 
transportprojekt på ett annat sätt: 

o Innan finansiering ges i Australien har den federala regeringen och staterna och 
territorierna enats om en lista med projekt som ska ingå i ett femårigt nationellt 
partnerskapsavtal. När det gäller dessa projekt tillhandahåller den australiska 
regeringen finansiering för en specifik projektfas på grundval av ansökningarna 
från de olika enheterna under federal nivå. Projekt som redan påbörjats enligt ett 
tidigare nationellt partnerskapsavtal ingår automatiskt i nästa nationella 
partnerskapsavtal tills den finansierade fasen av projektet är helt genomförd 
oberoende av avtalstiden på fem år. 

o I Schweiz fattar den federala regeringen på liknande sätt finansieringsbeslut för 
enskilda projekt som en del i program för transportnätsutbyggnad som löper på 
fem år. Finansieringen av dessa program går genom två centralt administrerade 
fonder, en för järnvägsinvesteringar och en för investeringar i vägnätet och 
kollektivtrafiken, och täcker hela kostnaden för de utvalda projekten och betalas 
ut löpande. När ett järnvägs- eller vägprojekt väljs ut för finansiering är 
följaktligen finansieringen säkrad för hela projektet oavsett hur lång tid det tar att 
genomföra. 

                                                       
30 Punkt 45 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 

megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

31 Punkt 85 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 
megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Övervakning av projektgenomförandet 

55 Vid planering och uppförande av stora transportprojekt måste en avsevärd 
mängd ekonomiska, tekniska och personella resurser administreras under lång tid, 
med många osäkerheter och risker längs vägen. Genomförandet av sådana projekt 
måste övervakas noggrant för att eventuella korrigerande åtgärder ska kunna vidtas i 
tid. 

56 I tabell 6 ges en översikt över centrala aspekter i övervakningsförfarandet som vi 
har granskat och över särskilda brister i EU, liksom exempel på andra tillvägagångssätt 
som vi har identifierat i de granskade länderna. 

Tabell 6 – Övervakning av projekt: centrala aspekter, brister inom EU och 
andra metoder i tredjeländer 

Centrala aspekter 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Ansvarig 
enhet 

Genomförande
-organ (Cinea) 

Ministerium 
(DITRDC) 

Ministerium 
(Transport 
Canada) 

Ministerium 
(FOT) 

Ministerium 
(DOT) 

Formell 
rapporterings-
frekvens 

En gång om 
året 

En gång i 
månaden 

Varierar från 
projekt till 
projekt 

En gång i 
halvåret 

En gång i 
kvartalet 

Brister inom EU 
Andra metoder som identifierades i de granskade länderna 

Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Ingen riskbaserad övervakning 

Kontinuerlig 
övervakning av 
att berörda 
parter 
accepterar 
projektet 
(punkt 65) 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Förstärkta 
övervakningsm
ekanismer för 
stora projekt 
och 
högriskprojekt 
(punkt 64) 

Förstärkta 
övervaknings-
mekanismer 
för 
högriskprojekt 
(punkt 64) 

Övervakningen fokuserade 
främst på ekonomisk input och 
output och inte på utfall 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Inga andra 
metoder 
identifierades 

Utfalls-
indikatorer 
fastställs när 
finansierings-
avtal skrivs 
(punkt 67) 

Källa: Revisionsrätten. 

57 I alla de länder som vi undersökte övervakar den federala nivån de stora 
transportprojekt som man finansierar via transportministeriet eller specialiserade 
myndigheter som lyder under det. 
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58 Det ser ut på liknande sätt i EU, där Cinea övervakar genomförandet av projekt 
som medfinansieras genom FSE. Denna övervakning baseras bland annat på de årliga 
lägesrapporter som sammanställs av de stödmottagande projekten och godkänns av 
de berörda medlemsstaterna. Om det behövs, till exempel om det händer något 
oförutsett som kan påverka de planerade utbetalningarna av bidraget, vidtar Cinea 
även ytterligare övervakningsåtgärder (som särskilda besök på plats utöver 
standardbesöken vartannat år). 

59 Övervakningsfrekvensen varierar stort beroende på aktuellt regelverk, från 
rapporter varje månad (i Australien) till en gång per år (i EU). 

Ingen riskbaserad övervakningsstrategi 

60 I tidigare rapporter32 har vi konstaterat att många EU-medfinansierade projekt 
råkar ut för kostnadsöverdrag och betydande förseningar jämfört med ursprungliga 
uppskattningar under projektplaneringsskedet. 

61 För att sätta in detta i ett större perspektiv har vi för denna översikt jämfört 
budget- och tidsöverdragen för sex EU-medfinansierade stora transportprojekt, som vi 
granskade redan 202033, med en population av flera hundra transportprojekt som har 
genomförts världen runt. I bilaga III finns en översikt över den tillämpade metodiken. 

62 I vår revision 202034 konstaterade vi att kostnaderna för alla utvalda stora 
transportprojekt hade ökat jämfört med de ursprungliga beräkningarna och att det 
genomsnittliga budgetöverdraget var mer än 2 miljarder euro per projekt, vilket 
motsvarade en ökning med 47 % jämfört med de ursprungliga beräkningarna. Men om 
detta sätts in i ett större perspektiv uppvisade, såsom framgår av figur 3, fyra av de sex 
EU-medfinansierade stora transportprojekten vid granskningstillfället bättre 

                                                       
32 Punkterna 50 och 53 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s 

transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid, punkterna 53–57 i revisionsrättens särskilda rapport 19/2018 EU:s 
järnvägsnät för höghastighetstrafik: ett oändamålsenligt lapptäcke av banor utan en 
realistisk långsiktig plan och punkterna 56–58 och 61 i revisionsrättens särskilda rapport 
23/2016 Sjötransporten inom EU: på stormigt hav – till stora delar oändamålsenliga och 
ohållbara investeringar. 

33 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt 
måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

34 Punkt 50 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 
megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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budgetplaneringsresultat än riktvärdet för världen som helhet när deras nu beräknade 
kostnader jämförs med de ursprungliga beräkningarna (dvs. de ligger till vänster om 
P50-märket). Vi måste dock påpeka att de sex EU-projekten, i motsats till de projekt 
som ingår i riktvärdet, ännu inte har slutförts, och att ytterligare kostnadsökningar 
därför kan uppstå innan de tas i drift. 

Figur 3 – Budgetöverdrag jämförda med det internationella riktvärdet 
(n = 1 463) 

 
*  Revisionsrättens riskbaserade uppskattning, offentliggjord i den särskilda rapporten om EU:s 
 transportinfrastrukturer. 

Anm.: Den blå linjen återger den sammanlagda prestationen hos populationen av projekt i hela världen 
(t.ex. i det första diagrammet har ett projekt placerat vid P25 0 % budgetöverdrag och förväntas 
prestera lika dåligt som eller sämre än 25 % av jämförbara projekt när det gäller projektplanering, och 
bättre än 75 % av dem). 

Källa: Revisionsrätten. 

63 Samtidigt gäller beträffande förseningar att de sex EU-medfinansierade 
projekten presterar sämre jämfört med internationella riktvärden (se figur 4) och att 
de i genomsnitt har haft större förseningar än jämförbara transportprojekt i världen i 
övrigt. Bland potentiella orsaker till de större förseningarna är de specifika 
samordningsproblem som gränsöverskridande projekt ställs inför, och att de när de 
hade valts ut fortfarande påverkades av osäkerhetsfaktorer, till exempel acceptans 
från berörda parter eller avsaknad av miljötillstånd. I vår revision 202035 konstaterade 
vi att den genomsnittliga förseningen för de utvalda stora transportprojekten var 

                                                       
35 Punkt 53 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: 

megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 
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elva år och att dessa förseningar utgör en riskfaktor för EU-medfinansieringens 
effektivitet. 

Figur 4 – Förseningar jämförda med internationella riktvärden (n = 529) 

 
*  Revisionsrättens riskbaserade uppskattning, offentliggjord i den särskilda rapporten om EU:s 
 transportinfrastrukturer. 

Källa: Revisionsrätten. 

64 En systematisk riskbaserad övervakning av stora transportprojekt skulle 
eventuellt kunna leda till en bättre hantering av förseningar i EU och en ytterligare 
förbättring av hanteringen av kostnadsöverdrag. I Förenta staterna och Schweiz finns 
en sådan mekanism för projekt med stora genomföranderisker eller där avsevärda 
kostnadsöverdrag eller förseningar inträffar: 

o I Förenta staterna genomför det federala vägverket (FHWA) en årlig 
riskbedömning baserad på information som delstaterna lämnar om pågående och 
kommande stora transportprojekt med höga risker. Riskprofilen är baserad på ett 
antal överväganden, till exempel projektkostnad och tidsplan, komplexitet och 
deltagande av berörda parter. De projekt som har den högsta riskprofilen tilldelas 
automatiskt särskilt utsedda projektkontrollchefer, som utarbetar oberoende 
tekniska lägesrapporter och deltar i projektledningen och platskontrollen för den 
federala nivåns räkning. Dessutom finns förstärkta automatiska 
övervakningsmekanismer som ingriper vid avvikelser från den ursprungliga 
planeringen. Som exempel kan nämnas att kostnadsökningar med mer än 2 % 
under ett år jämfört med den planerade budgeten medför att den 
projektansvariga måste rapportera oftare till de federala myndigheterna och kan 
också medföra att kontrollchefer utses för projektet. 
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o I Schweiz gäller på liknande sätt en förstärkt övervakningsmekanism för stora 
järnvägsprojekt med en budgeterad totalkostnad på över 500 miljoner 
schweiziska francs (dvs. 452 miljoner euro), för alla tunnlar och för andra projekt 
med hög ekonomisk risk. Specifika risker identifieras och kvantifieras på förhand 
av den federala regeringen och av den projektansvariga, liksom sannolikheten för 
att de inträffar, acceptabel avvikelse från uppställda mål och eventuella 
avhjälpande åtgärder. Den projektansvariga måste sedan var sjätte månad 
rapportera om riskutvecklingen och utvärdera möjliga följder för projektet av 
realiserade risker, inbegripet tids- och kostnadsuppskattningar. 

65 I Australien slutligen övervakas kontinuerligt berörda parters acceptans, som en 
av de viktigaste faktorerna för genomförandet enligt tidsplanen av stora 
transportprojekt, och projektansvariga är skyldiga att rapportera systematiskt till den 
federala nivån om denna aspekt när betalning begärs. På så sätt kan man i god tid 
identifiera problem som rör projektets genomförande och utforma avhjälpande 
åtgärder för att komma till rätta med dem. 

Övervakningen fokuserade främst på ekonomisk input och output och inte på utfall 

66 I EU är den projektövervakning som utförs av Cinea i huvudsak inriktad på 
ekonomiska aspekter och ekonomisk output (t.ex. antal byggda kilometer väg eller 
tunnel) och inte på projektets mer allmänna resultat (t.ex. antal passagerare som 
utnyttjar infrastrukturen) och effekter (t.ex. förbättringar av trafikflöden eller kortare 
restider), även om sådana utfall visar sig redan under byggnadstiden. Följaktligen finns 
bara begränsade övervakningsdata som lämpar sig för en efterföljande utvärdering av 
projekten. I de flesta av de granskade länderna är övervakningen också inriktad på 
ekonomisk input och output och inte på utfall. 

67 Detta skiljer sig från vissa program i Förenta staterna, där projektansvariga är 
skyldiga att rapportera utfall, baserat på standardiserade indikatorer och med början 
vid projektstarten (se ruta 3). 
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Ruta 3 

Övervakning av utfallsindikatorer för federalt finansierade projekt i 
Förenta staterna 

Inom ramen för finansieringsavtalsprocessen förbinder sig mottagare av 
Transportation Investment Generating Economic Recovery (TIGER), Better Utilizing 
Investment to Leverage Development (BUILD)36 och INFRA-programmen att för de 
federala myndigheternas räkning följa upp ett antal indikatorer, från en lista över 
40 potentiella indikatorer som fastställs på federal nivå (t.ex. passagerarflöden 
eller godsrörelser). 

Innan projektet slutförs ska mottagarna sedan inlämna en förprojektrapport som 
ska bilda utgångspunkten för jämförelse. När projektet har slutförts måste de 
lämna in de faktiska uppgifterna till de federala myndigheterna under upp till fem 
år och upprätta en rapport efter färdigställandet. En särskild entreprenör granskar 
rapporternas kvalitet och drar lärdomar inför framtida projekt. Förenta staternas 
transportministerium avser att göra dessa prestationsmätdata tillgängliga för 
allmänheten på nätet. 

Svaga prestationer i förhållande till utfallsindikatorer kan leda till minskade bidrag, 
men hittills har detta bara skett en gång. 

Efterhandsutvärdering av projekt 

68 Projektcykeln stannar inte i och med att ett stort transportprojekt tas i drift. 
Projektansvariga och anslagsbeviljande myndigheter ska jämföra det faktiska 
projektutfallet med det planerade utfallet för att öka öppenheten och dra lärdomar 
inför fastställandet av framtida strategiska mål och färdigställandet av kommande 
projekt37. 

69 I tabell 7 ges en översikt över centrala aspekter som har granskats vid 
efterhandsutvärdering av projekt, särskilda brister i EU och exempel på andra metoder 
som vi identifierade i de granskade länderna. 

                                                       
36 År 2021 ersattes BUILD-programmet dessutom av bidragsprogrammet Rebuilding American 

Infrastructure with Sustainability and Equity (RAISE). 

37 International Transport Forum, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy 
Interventions, 28.2.2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
https://www.oecd-ilibrary.org/transport/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions_9789282108154-en
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Tabell 7 – Efterhandsutvärdering av projekt: centrala aspekter, brister 
inom EU och andra metoder i granskade länder 

Centrala aspekter i efterhandsutvärderingar 

 EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna Norge Frankrike 

Systematisk 
efterhand-
sutvärdering 
av program 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej 

Ansvarig 
organisation 
(för program) 

EU-
kommissionen 
(GD Transport 
och rörlighet) 

Ej 
tillämpligt Ej tillämpligt Ministerium 

(FOT) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Ej tillämpligt 

Svagheter som identifierades  
i EU 

Andra metoder som identifierades i de granskade länderna 

Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna Norge Frankrike 

Avsaknad av systematisk 
utvärdering av stora 
transportprojekt 

Inga 
andra 

metoder 
identi-

fierades 

Inga andra 
metoder 
identi-

fierades 

Inga andra 
metoder 
identi-

fierades 

Projekt-
ansvariga 
genomför 
efterhand-

sutvärderingar 
av projekt 
(punkt 72) 

Oberoende 
forskare utför 

efterhand-
sutvärderingar av 
projekt (punkt 72) 

 
Metaanalyser 

utförs på grundval 
av de enskilda 

efterhand-
sutvärderingarna 

(punkt 72) 

Projekt-ansvariga 
genomför 
efterhand-

sutvärderingar av 
projekt (punkt 72) 

 
Metaanalyser 

utförs på grundval 
av de enskilda 

efterhand-
sutvärderingarna 

(punkt 72) 

Källa: Revisionsrätten. 

70 Bara Schweiz och EU utarbetar systematiska efterhandsutvärderingar av 
program. I EU gör kommissionen regelbundet sådana utvärderingar, som används som 
underlag för fastställande av framtida lagstiftningsförslag, åtgärder och strategier, i 
finansieringsprogram och politiska initiativ enligt sin standardstrategi för bättre 
lagstiftning38. Enligt denna process ska kommissionen samråda med berörda parter, 
utarbeta en konsekvensbedömning på förhand av föreslagna strategiändringar samt 
övervaka och göra en efterhandsutvärdering av ramverket för att analysera resultat 
och effekter av tidigare strategier och ge underlag för framtida 
strategiutformningscykler. 

                                                       
38 Revisionsrättens översikt 02/2020 Lagstiftandet i Europeiska unionen efter nästan 20 år 

med strategin ”Bättre lagstiftning”. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54353
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=54353
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Avsaknad av systematisk utvärdering av stora transportprojekt 

71 Men hittills har kommissionen inte genomfört eller krävt att projektansvariga ska 
genomföra systematiska efterhandsutvärderingar av enskilda EU-medfinansierade 
stora transportprojekt, eftersom det inte finns någon sådan lagstadgad skyldighet39. 
År 2007 genomförde kommissionen en efterhandsutvärdering av enskilda stora 
transportprojekt som finansierats direkt inom TEN-T-programmet40 för att utvärdera 
prestationerna som helhet. Men denna metod har bara använts en gång, och den var 
inriktad på ekonomiska indikatorer, till exempel utnyttjandet av tillgängliga EU-anslag. 

72 Tre av de granskade länderna tillämpar en annan strategi och genomför 
systematiskt efterhandsutvärderingar av projekt: 

o Sedan 2005 har Förenta staterna för projekt som finansieras av den federala 
transportstyrelsen (FTA) krävt att projektansvariga ska utföra 
efterhandsutvärderingar inom 36 månader från projektets färdigställande. 

o Också i Frankrike är det projektansvariga som är skyldiga att utarbeta 
efterhandsutvärderingar av slutförda offentligt finansierade transportprojekt 
(”Bilan Loti”41), enligt en metodik som regeringen har fastställt. En oberoende 
instans – Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD) – publicerar utlåtanden om dessa analysers kvalitet. Den publicerar 
också metaanalyser som bygger på efterhandsutvärderingar av enskilda projekt 
för att identifiera övergripande problem. 

o I Norge utförs systematiska efterhandsutvärderingar av infrastrukturprojekt, 
bland annat inom transportsektorn. Sedan 2012 genomförs dessa utvärderingar 
av konceptforskningsprogrammet vid Norges teknisk-naturvetenskapliga 
universitet (NTNU). Norge har också nyligen börjat göra metaanalyser. 

73 I tabell 8 finns mer detaljerad information om hur dessa efterhandsutvärderingar 
av projekt genomförs. 

                                                       
39 Punkterna 66 och 78 i revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s 

transportinfrastrukturer: megaprojekt måste genomföras snabbare för att ge 
nätverkseffekter i tid. 

40 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om 
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, EGT L 228, 
9.9.1996, s. 1. 

41 Lag nr 82-1153 av den 30 december 1982. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31996D1692
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000319738/
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Tabell 8 – Efterhandsutvärdering av projekt i Förenta staterna, Norge och 
Frankrike i ett nötskal 

 Förenta staterna 
(FTA) Norge (Koncept) Frankrike (Loti) 

Tröskelvärde för 
bedömning 

Alla projekt på mer 
än 300 miljoner 
USD, 
dvs. 245 miljoner 
euro, eller bidrag 
på över 
100 miljoner USD, 
dvs. 82 miljoner 
euro 

Val av projekt på mer 
än 1 miljard norska 
kronor (dvs. ungefär 
100 miljoner euro) 

Alla projekt på över 
83 miljoner euro och 
specifika kategorier av 
vägar, flygplatser, 
järnvägar och inre 
vattenvägar 

Omfattning 

Jämförelse mellan 
faktiska och 
prognostiserade 
utfall för ett 
begränsat antal 
utfallsindikatorer 
(t.ex. kostnad och 
utnyttjande) 

En bredare grupp av 
indikatorer, som också 
inbegriper projektets 
socioekonomiska utfall, 
dess effektivitet och 
ändamålsenlighet, dess 
relevans för den 
nationella 
transportpolitiken, 
projektets oförutsedda 
effekter och långsiktiga 
hållbarhetsövervägande
n 

Jämförelse mellan faktiska 
och prognostiserade utfall 
och analys av 
socioekonomiska och 
miljömässiga projektutfall 
samt effektivitets- och 
ändamålsenlighetsaspekter 

Ansvarig 
organisation som 
genomför 
utvärderingen 

Projektansvarig NTNU-forskare med 
stöd av konsulter Projektansvarig 

Metodik 

Utvecklad av den 
projektansvariga 
men godkänd av 
FTA 

Utvecklad av 
forskningsprogrammet Utvecklad av regeringen 

Finansiering 

Federal 
finansiering för 
stödmottagarna, 
som 
stödberättigande 
utgifter för bidrag 

Offentligt finansierat 
forskningsprogram 

Finansierat av den 
projektansvariga (ofta en 
offentlig instans) 

Antal 
genomförda 
efterhandsutvärd
eringar av 
transportprojekt 

26 (2007–2020) 15 (2002–2020) 51 (1999–2016)1 
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 Förenta staterna 
(FTA) Norge (Koncept) Frankrike (Loti) 

Offentliggörande 
av utvärderingar Ja Ja Ja 

Mekanismer för 
att utnyttja 
gjorda 
erfarenheter 

Rapporten 
tillgänglig för 
ansvariga för nya 
projekt så att de 
kan höja kvaliteten 
hos sina förslag 

Metaanalyser och 
kontroller av 
planeringsberäkningar 
för framtida projekt 
mot tidigare 
prestationer i liknande 
projekt 

Metaanalyser 

1 Baserat på antalet utlåtanden som avgetts av CGEDD. 

Källa: Revisionsrätten. 
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Avslutande kommentarer 
74 I våra tidigare rapporter om EU-medfinansierade transportinfrastrukturprojekt i 
medlemsstaterna har vi ofta lyft fram svagheter som påverkar färdigställandet av stora 
transportprojekt. 

75 När vi betraktade dessa svagheter från ett globalt perspektiv kunde vi inte 
identifiera någon metod i de utvalda länderna för att hantera bristerna i fråga om 
processen för att fastställa en strategi (se punkt 30). I fyra av de sex EU-
medfinansierade projekt som vi analyserade ligger dessutom avvikelserna mellan de 
faktiska kostnaderna och den beräknade budgeten under det globala riktvärdet (se 
punkt 62). 

76 Vi anser dock att kommissionen och politikerna när det gäller de processer som 
avser samordning, urval, övervakning och efterhandsutvärdering kan hämta inspiration 
från metoder som noterats utomlands enligt beskrivningen i denna översikt när EU-
stöd beviljas i framtiden. Det gäller också för förseningarna, eftersom vi konstaterade 
att de flesta av de sex EU-medfinansierade projekten i genomsnitt hade haft större 
förseningar än jämförbara projekt i världen i övrigt (se punkt 63). De metoder som lyfts 
fram skulle kunna användas som utgångspunkt för diskussioner och vid behov 
anpassas till EU-kontexten. I detta sammanhang har vi i vår granskning identifierat fyra 
utmaningar för kommissionen beträffande dess framtida stöd till genomförandet av 
stora transportinfrastrukturprojekt, en för var och en av de relevanta processerna. 

Utmaning 1 — Hur ska kommissionen få till stånd en bättre samordning av 
transportstrategier på EU-nivå och nationell nivå och få en bättre översikt över 
projektplaneringen och projektgenomförandet längs de viktigaste 
transportkorridorerna? 

77 Vi identifierade en risk för bristande samordning mellan EU:s och 
medlemsstaternas strategiska prioriteringar (se punkt 35). En sådan samordning 
åstadkoms i Schweiz och Förenta staterna genom att specifika riktlinjer används när 
kantoner och delstater utformar sina egna regionala planer (se punkt 36). Dessutom 
har vi framhävt kommissionens begränsade tillsyn över planeringen och 
genomförandet av projekt längs korridorer (se punkt 37). I detta sammanhang 
noterade vi en metod i Australien som möjliggör samordnad identifiering av 
prioriterade projekt och som leder till upprättandet av en formell förteckning över 
prioriterade projekt (se ruta 1). Vi har också hänvisat till metoderna i Australien och 
Schweiz (se punkt 42) för att stärka den federala nivåns samarbete med ekonomiska 
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aktörer och lokala intressenter, till exempel dess deltagande som ordinarie ledamot i 
tillsynsorgan, eller användning av kommittéer för kontrollsamordning som den som 
har inrättats i Schweiz (se punkt 43). 

Utmaning 2 — Hur ska kommissionen säkerställa vid projekturvalsskedet att 
kostnads-nyttoanalyser granskas tillräckligt? Hur ska kommissionen ompröva sin 
strategi för urval av projekt och tilldelning av EU-finansiering för att ytterligare 
minska den administrativa bördan för de projektansvariga? 

78 Vi har betonat att kostnads-nyttoanalyser granskas otillräckligt i EU under 
projekturvalsskedet (se punkt 49) och att EU:s finansieringsstrategi kan orsaka 
administrativa bördor (se punkt 51). I alla övriga länder som analyserades (se punkt 50) 
fann vi mekanismer för urval av stora transportprojekt som inbegriper att 
projektansvariga uppmanas att lämna in underliggande nyckeldata för de analyser som 
ingår i projektförslaget. Då kan utvärderarna analysera ansökningens nyckelelement 
och bedöma om gjorda antaganden är vederhäftiga, vilket förbättrar beslutsfattandet. 
Vidare har vi för att begränsa den administrativa bördan för de projektansvariga 
framhållit metoder där urvalsprocessen följer en ansökningsstrategi i två steg, som i 
Kanada (se ruta 2), eller där långsiktigt ekonomiskt stöd ges till stora projekt, som i 
Australien och Schweiz (se punkt 54). 

Utmaning 3 — Hur ska kommissionen övergå till en mer riskbaserad strategi i sin 
övervakning av EU-medfinansierade projekt och samtidigt utvidga strategins 
omfattning genom att kräva att de projektansvariga även rapporterar om 
utfallsindikatorer och acceptans bland berörda parter? 

79 Vi har framhållit att det i EU inte finns någon riskbaserad strategi för övervakning 
av stora transportprojekt (se punkt 64) och att den nuvarande övervakningen i 
huvudsak är inriktad på ekonomisk input och output och inte på utfall (se punkt 66). Vi 
fann riskbaserade metoder för att hantera förseningar och kostnadsöverdrag i Förenta 
staterna och Schweiz där det finns en systematisk anpassning av övervakningsstrategin 
för projekt med stora genomföranderisker eller där avsevärda kostnadsökningar eller 
förseningar inträffar (se punkt 64). En kompletterande metod finns i Australien, där 
projektansvariga måste rapportera om berörda parters acceptans för att i god tid 
identifiera och ta itu med problem relaterade till projektets genomförande (se 
punkt 65). När det gäller utfall framhöll vi en metod i Förenta staterna där 
stödmottagarna rapporterar om en gemensam uppsättning av utfallsindikatorer (se 
ruta 3). 
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Utmaning 4 — Hur ska kommissionen säkerställa att stora 
transportinfrastrukturprojekt som medfinansieras av EU systematiskt utvärderas i 
efterhand, med fokus på utfallen snarare än på ekonomiska indikatorer eller 
ekonomisk output? 

80 Till sist konstaterade vi att det i EU saknas en systematisk utvärdering av stora 
transportprojekt (se punkt 71). Vi har lyft fram metoder där de prestationsdata som 
samlats in från direkta projektresultat använts som underlag vid systematiska 
efterhandsutvärderingar utförda av projektansvariga eller oberoende experter (som i 
Förenta staterna, Norge respektive Frankrike, se punkterna 72 och 73). Dessa 
bedömningar som i Förenta staterna kan medfinansieras som stödberättigande 
utgifter för bidrag ökar allmänhetens insyn i projektens ändamålsenlighet och gör det 
möjligt att samla erfarenheter för framtida stora infrastrukturprojekt. 

Denna översikt antogs av revisionsrättens avdelning II, med ledamoten Iliana Ivanova 
som ordförande, i Luxemburg den 12 november 2021. 

 För revisionsrätten 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 ordförande 
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Bilagor 

Bilaga I — Publikationer om EU:s transportpolitik som 
revisionsrätten har offentliggjort de senaste åren 

Använd förkortning 
och rubrik Beskrivning/slutsatser Viktiga rekommendationer 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer 
 
Särskild rapport 
10/2020 EU:s 
transportinfrastrukturer: 
megaprojekt måste 
genomföras snabbare 
för att ge 
nätverkseffekter i tid 

Vi granskade kommissionens 
förvaltning av åtta 
gränsöverskridande 
transportmegaprojekt 
(flaggskeppsprojekt inom 
transportinfrastruktur) i 
13 medlemsstater. Vi konstaterade 
att stomnätet sannolikt inte 
kommer att vara driftsklart 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 fann 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. 

Kommissionen bör se över och 
tillämpa de nuvarande verktygen för 
att genomdriva en långsiktig 
planering och kräva bättre analyser 
innan beslut fattas om EU-
medfinansiering av megaprojekt 
(liknande flaggskeppsprojekten inom 
transportinfrastruktur). 
Kommissionen bör också förstärka sin 
förvaltning av EU-medfinansiering av 
åtgärder som ingår i megaprojekt 
(liknande flaggskeppsprojekten inom 
transportinfrastruktur) och bygga 
vidare på erfarenheterna av 
genomförandebeslut, inbegripet 
förstärka de europeiska 
samordnarnas roll. 

SR Inea 
 
Särskild rapport 
19/2019 Inea: fördelar 
har uppnåtts men 
brister som rör Fonden 
för ett sammanlänkat 
Europa behöver 
åtgärdas 

Inea har fullgjort de delegerade 
uppgifter som fastställs i dess 
uppdrag och levererat de 
förväntade fördelarna, med vissa 
begränsningar som hänger samman 
med hinder i den rättsliga ramen. Vi 
konstaterade brister i FSE:s för 
övrigt välorganiserade 
urvalsförfaranden, risker i 
genomförandet av programmet och 
brister i prestationsrapporteringen. 

Kommissionen och Inea bör förbättra 
potentialen för synergier mellan olika 
finansieringsprogram och förstärka 
ramen för Ineas förvaltning av 
delegerade program genom att 
använda mer resultatorienterade mål 
och indikatorer. De bör också 
säkerställa en större harmonisering 
och öppenhet beträffande 
projekturvalsförfaranden och skapa 
bättre villkor för att FSE-programmet 
ska kunna genomföras i tid. Slutligen 
bör de omarbeta resultatramen för 
att få en bättre övervakning av 
projektresultat genom att bryta ner 
FSE-programmets mål till tydliga och 
mätbara indikatorer som täcker alla 
FSE-sektorer och förväntade 
projektresultat, och använda dessa 
mål genom hela urvals- och 
övervakningsprocessen. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=51620
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Använd förkortning 
och rubrik Beskrivning/slutsatser Viktiga rekommendationer 

Översiktlig analys om 
transport 
 
Översiktlig analys 
09/2018 Mot en väl 
fungerande 
transportsektor i EU: 
utmaningar som måste 
hanteras 

I analysen beskrivs och analyseras EU:s roll på transportområdet. Vi inriktade 
oss på infrastrukturinvesteringar som finansierats via EU:s budget och 
presenterade övergripande teman som vi hade identifierat i våra senaste 
revisioner rörande de fem främsta transportslagen: väg, järnväg, luftfart, inre 
vattenvägar och havssjöfart. Analysen framhävde följande utmaningar: a) att 
matcha relevanta och uppnåbara transportmål och prioriteringar med 
tillgängliga resurser, b) att inrätta ändamålsenliga efterlevnadsverktyg på EU-
nivå för att säkerställa att medlemsstaternas infrastrukturbeslut 
överensstämmer närmare med EU:s prioriteringar, särskilt när det gäller 
gränsöverskridande sträckor, c) att inrikta EU-finansieringen på prioriteringar 
med högst europeiskt mervärde, d) att förbättra planering, genomförande 
och övervakning av EU-finansierade projekt, e) att se till att infrastrukturer 
underhålls väl och är hållbara samt f) att trappa upp arbetet med att flytta 
över godstrafik till andra transportsätt än vägtrafik. Revisionsrättens 
analyspublikationer innehåller inga rekommendationer. 

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

EU:s nuvarande långsiktiga plan för 
höghastighetstrafik på järnväg 
kommer sannolikt inte att uppnås, 
och det saknas en solid EU-
omfattande strategi. Det europeiska 
järnvägsnätet för 
höghastighetstrafik är bara ett 
lapptäcke av nationella sträckor 
utan någon egentlig 
gränsöverskridande samordning, 
planerade och byggda av 
medlemsstaterna var för sig, vilket 
har medfört dåliga 
förbindelselänkar. Europeiska 
kommissionen saknar rättsliga 
verktyg och beslutsbefogenheter för 
att säkerställa att medlemsstaterna 
gör snabba framsteg mot att 
färdigställa stomnätet. 

Europeiska kommissionen bör 
genomföra en realistisk långsiktig 
plan, komma överens med 
medlemsstaterna om vilka 
strategiska sträckor som bör 
genomföras först, med en 
bedömning av behovet av linjer med 
mycket hög hastighet, noggrann 
övervakning och efterlevnadskontroll 
för att säkerställa att åtaganden att 
slutföra EU:s stomjärnvägsnät med 
höghastighetsbanor respekteras, 
koppla EU-medfinansiering till 
öronmärkta strategiska prioriterade 
projekt, ändamålsenlig konkurrens på 
banorna och uppnående av resultat, 
förenkla gränsöverskridande 
upphandlingsförfaranden, använda 
gemensamma kontaktpunkter för de 
olika formaliteterna och undanröja 
alla återstående administrativa och 
juridiska hinder för interoperabilitet 
samt främja smidig 
höghastighetstrafik på järnväg för 
passagerarna genom till exempel e-
biljettförsäljning och förenklade 
banavgifter. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=48256
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=46398
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Använd förkortning 
och rubrik Beskrivning/slutsatser Viktiga rekommendationer 

SR Sjötransporter 
 
Särskild 
rapport 23/2016 
Sjötransporten inom EU: 
på stormigt hav – till 
stora delar 
oändamålsenliga och 
ohållbara investeringar 

En tredjedel av EU:s utgifter för 
anläggningar som kajer, dockor och 
vågbrytare i EU-hamnar mellan 
2000 och 2013 var oändamålsenliga 
och ohållbara. Var tredje euro som 
använts för de granskade projekten 
(194 miljoner euro) gick till projekt 
för byggande av samma typ av 
anläggningar som redan fanns i 
närliggande hamnar. 97 miljoner 
euro investerades i infrastruktur 
som antingen inte hade använts 
eller varit kraftigt underutnyttjad 
under mer än tre år efter 
färdigställandet. 

Kommissionen bör se över det 
nuvarande antalet stomhamnar (104) 
och lägga fram en EU-omfattande 
hamnutvecklingsplan, överväga att 
inte bevilja EU-finansiering av 
hamninfrastruktur för omlastning och 
förvaring av containrar samt för 
suprastruktur som inte ingår i den 
offentliga sektorns ansvarsområde, 
säkerställa att EIB och kommissionen 
delar all nödvändig information om 
föreslagna EIB-lån, prioritera 
stomhamnar och viktiga vattenvägar 
med EU-stöd till investeringar bara 
där mervärdet för EU är tydligt och 
det finns tillräckliga privata 
investeringar, utarbeta specifika 
riktlinjer för statligt stöd till hamnar 
och övervaka och följa upp tidigare 
beslut om statligt stöd, minska den 
administrativa bördan och 
förseningar genom att främja en 
enda nationell kontaktpunkt för 
beviljande av tillstånd och 
godkännanden och stärka 
konkurrenskraften hos sjötransporter 
jämfört med andra transportformer 
genom att ytterligare förenkla 
formaliteterna kring sjötransporter 
och tullförfaranden. 

SR Godstransporter på 
järnväg 
 
Särskild 
rapport 08/2016 
Godstransporter på 
järnväg i EU: ännu inte 
på rätt spår. 

Trots Europeiska kommissionens 
mål att flytta godstransporter från 
väg till järnväg har järnvägens andel 
av godstransporterna i EU i själva 
verket minskat något sedan 2011. 
Järnvägstransporter är 
miljövänligare och använder mindre 
importerad olja men kan inte hävda 
sig i konkurrensen med 
vägtransporter. 

Kommissionen och medlemsstaterna 
bör åtgärda de brister som iakttagits 
när det gäller avregleringen av 
marknaden för godstransport på 
järnväg, trafikstyrningsförfaranden, 
administrativa och tekniska hinder, 
övervakning av och insyn i 
godstransportarbetet på järnväg 
samt rättvis konkurrens mellan olika 
transportsätt. För att förbättra 
användningen av EU-medel bör 
kommissionen och medlemsstaterna 
på ett mer konsekvent sätt anpassa 
de politiska målen till anslagen samt 
till urvalet, planeringen och 
förvaltningen av projekt och 
nätunderhåll. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=37734
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=36398
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Använd förkortning 
och rubrik Beskrivning/slutsatser Viktiga rekommendationer 

SR Transeuropeiska 
järnvägsleder 
 
Särskild rapport 
08/2010 Att förbättra 
transportarbetet på 
transeuropeiska 
järnvägsleder: Har EU:s 
investeringar i 
järnvägsinfrastruktur 
varit ändamålsenliga? 

Vi drog slutsatsen att EU, genom att 
medfinansiera utvecklingen av 
järnvägsinfrastruktur, bidrog till att 
skapa nya möjligheter till 
transeuropeiska 
järnvägstransporter. Vissa åtgärder 
skulle dock kunna vidtas för att få 
bättre valuta för EU:s pengar. 

Kommissionen bör vid framtida 
överväganden om fastställandet av 
prioriterade projekt tillsammans med 
medlemsstaterna och 
järnvägsinstitutionerna kartlägga de 
transeuropeiska korridorer där det 
finns en betydande faktisk eller 
förväntad efterfrågan och vid behov 
stärka kunskaper och analysunderlag 
på europeisk nivå. Kommissionen bör 
överväga att lägga större tonvikt vid 
att minska de praktiska hinder för 
gränsöverskridande järnvägstrafik 
som i sig inte är 
infrastrukturrelaterade och att för 
detta ändamål uppmuntra och 
underlätta samarbetet mellan 
medlemsstaternas 
järnvägsinstitutioner. 

SR TEN-T, 2005 
 
Särskild rapport 
06/2005 om det 
transeuropeiska 
transportnätet (TEN-T) 

Vi konstaterade att genomförandet 
av de 14 prioriterade TEN-T-
projekten låg efter tidsplanen och 
att i synnerhet gränsöverskridande 
avsnitt stod inför stora svårigheter, 
eftersom de tillmättes lägre 
prioritet på nationell nivå och 
krävde större samordningsinsatser. 
Det ekonomiska stödet till TEN-T 
anslogs på ett alltför fragmenterat 
sätt. Kommissionen hade ställt upp 
komplexa årliga förfaranden för att 
utvärdera och välja ut projekt, och 
den information som mottagarna 
lämnade till kommissionen var ofta 
alltför begränsad för att de 
projektansvariga skulle kunna 
utvärdera och övervaka projekten. 

Kommissionen bör a) tillsammans 
med medlemsstaterna prioritera 
finansieringen av de projektdelar 
inom TEN-T, särskilt 
gränsöverskridande projektdelar, 
som måste färdigställas om TEN-T ska 
uppnå europeiskt mervärde, 
b) förändra och komplettera viktiga 
aspekter i sin mall för 
finansieringsbeslut, c) utveckla en 
konsekvent och sammanhängande 
utvärderingsmetod för TEN-T och 
minska antalet olika ansöknings- och 
utvärderingsformulär, d) förstärka 
övervakningen av projekten genom 
att fastställa miniminormer för 
lägesrapportering för projekt och 
oftare utföra inspektioner på plats 
och konsekvensbedömningar i 
efterhand, e) överväga att återgå till 
en centraliserad form av förvaltning 
av TEN-T-projekt och f) upprätta, i 
tillämpliga fall i samarbete med 
medlemsstaterna, lämpliga rättsliga 
grunder, förfaranden och verktyg för 
att förbättra samordningen av 
finansieringen av 
transportinfrastruktur och för att 
identifiera möjliga fall av över- och 
dubbelfinansiering. 

Anm.: Våra rapporter och kommissionens svar på våra resultat och rekommendationer offentliggörs på 
vår webbplats (http://eca.europa.eu). 

Källa: Revisionsrätten.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52010SA0008
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:52005SA0006
http://eca.europa.eu/


 46 

 

Bilaga II — Granskade internationella styrdokument 
IMF, Public Investment Management Assessment— Review and update, 2018, 
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-
Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-
review-and-update 

OECD, Good Practices for Performance Budgeting, http://www.oecd.org/gov/oecd-
good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm 

OECD, Strategic Investment Packages, 2018, https://www.itf-oecd.org/strategic-
investment-packages 

OECD, Getting Infrastructure Right: A framework for better governance, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-
en.htm 

OECD, Quantifying the Socio-economic Benefits of Transport, ITF Roundtable Reports, 
No. 60, 2017, https://doi.org/10.1787/9789282108093-en 

OECD, Strategic Infrastructure Planning – International Best Practice, International 
Transport Forum Policy Papers, No. 29, 2017, https://doi.org/ 10.1787/4142787d-en 

OECD, Ex-Post Assessment of Transport Investments and Policy Interventions, 2017, 
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-
and-policy-interventions-9789282108154-en.htm 

OECD, Recommendation of the Council on Effective Public Investment Across Levels of 
Government, 2014, https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-
Investment.pdf 

OECD, DAC Principles for Evaluation of Development Assistance, 1991, 
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf 

  

https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
https://www.imf.org/en/Publications/Policy-Papers/Issues/2018/05/10/pp042518public-investment-management-assessment-review-and-update
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
http://www.oecd.org/gov/oecd-good-practices-for-performance-budgeting-c90b0305-en.htm
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.itf-oecd.org/strategic-investment-packages
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://www.oecd.org/publications/getting-infrastructure-right-9789264272453-en.htm
https://doi.org/10.1787/9789282108093-en
https://doi.org/%2010.1787/4142787d-en
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/publications/ex-post-assessment-of-transport-investments-and-policy-interventions-9789282108154-en.htm
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
https://www.oecd.org/dac/evaluation/2755284.pdf
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Bilaga III — Metodik och nyckelindikatorer för analys av 
kostnads- och tidsöverdrag 

01 De sex EU-medfinansierade projekten analyserades med avseende på både 
budget- och tidsöverdrag. Budgetöverdrag definieras som den procentuella ökningen 
av de faktiska projektkostnaderna jämfört med de beräknade kostnaderna det datum 
då beslutet om byggande fattades. På liknande sätt definieras tidsöverdrag som den 
procentuella ökningen av den faktiska tidsåtgången som konstaterats från det datum 
då beslutet om byggande fattades till projektets färdigställande jämfört med den 
uppskattade tidsåtgången när beslutet om byggande fattades. För både budget- och 
tidsöverdrag innebär låga värden bättre prestation under 
projektgenomförandeprocessen. 

02 Datumet för beslutet om byggande infaller vanligen mellan slutförandet av 
förprojekteringen och starten av upphandlingen. Eftersom projekten genomgick flera 
projekterings- och genomförandeskeden identifierade vi det projektspecifika datum då 
beslutet om byggande fattades baserat på dokumentation och kunskaper från tidigare 
revisioner42. Om ett annat datum för beslutet om byggande väljs skulle det kunna 
påverka analysresultatet. Eftersom dessa sex analyserade EU-medfinansierade stora 
transportprojekt ännu inte har färdigställts har vi för denna analys betraktat dem som 
om inga ytterligare kostnads- eller tidsöverdrag skulle uppkomma fram tills de har 
färdigställts och tagits i drift. 

03 Medan jämförelsen i vår analys är baserad på det datum då beslutet om 
byggande fattades gjordes jämförelsen i den särskilda rapporten om EU:s 
transportinfrastrukturer43 utifrån de uppgifter om budget och tidsplan som framgår av 
de första, ursprungliga planeringsdokumenten. För de flesta projekten skedde denna 
planering före det datum då beslutet om byggande fattades, vilket vi har betraktat som 
referenspunkt i den nuvarande analysen. 

04 Tabell 9 ger en översikt över de nyckelindikatorer som använts vid analysen av de 
sex utvalda EU-medfinansierade stora transportprojekten. 

                                                       
42 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt 

måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

43 Revisionsrättens särskilda rapport 10/2020 EU:s transportinfrastrukturer: megaprojekt 
måste genomföras snabbare för att ge nätverkseffekter i tid. 

https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
https://www.eca.europa.eu/sv/Pages/DocItem.aspx?did=53699
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Tabell 9 – Nyckelindikatorer för analysen av de sex EU-medfinansierade projekten 

Transport-
projekt 

Transport-
sätt 

Med-
finansierande 

medlems-
stat(er) 

Milstolpe, beslut 
om byggande 

(DtB) 

År för 
beslut om 
byggande 

(DtB) 
(A) 

Upp-
skattad 
kostnad 
vid DtB 

(i 
miljarde
r euro) 

(B) 

Upp-
skattad 
kostnad 
vid DtB i 
2019 års 
penning-
värde (i 

miljarder 
euro)2 

(C) 

Senast 
upp-

skattade 
kostnad i 
2019 års 
penning-
värde (i 

miljarder 
euro)2 

(D) 

Upp-
skattat 

öpp-
ningsår 
vid DtB 

(E) 

Uppskat
tad 

tidsplan 
vid DtB 
(E – A + 

1) 

Senast 
uppskattade 
öppningsår 

(F) 

Senast 
uppskattade 

tidsplan 
(F – A + 1) 

Basque Y Järnväg Spanien 
Första tilldelning 
av anslag för 
byggarbeten 

2006 4,2 4,6 6,5 2010 5 2023 18 

Brennerbas-
tunneln 

Järnvägs-
tunnel 

Österrike, 
Italien 

Slutlig 
kostnadsberäknin
g före tillståndet 
att börja bygga 
huvudtunneln 

2011 7,51 8,5 8,5 2022 12 2028 
(2030)4 

18 
(20) 

Fehmarn 
Bält-tunneln 

Sänk-
tunnel för 
järnväg 
och väg 

Danmark 

Undertecknande 
av statsfördrag 
mellan Danmark 
och Tyskland om 
byggandet 

2008 4,4 5,0 7,6 2018 11 2029 22 

Lyon–Turin Järnvägs-
tunnel 

Frankrike, 
Italien 

Finansierings-
avtal och 
tillsättandet av ny 
projekt-ansvarig 
för byggandet 

2012 8,6 9,2 9,6 2023 12 2030 19 
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Transport-
projekt 

Transport-
sätt 

Med-
finansierande 

medlems-
stat(er) 

Milstolpe, beslut 
om byggande 

(DtB) 

År för 
beslut om 
byggande 

(DtB) 
(A) 

Upp-
skattad 
kostnad 
vid DtB 

(i 
miljarde
r euro) 

(B) 

Upp-
skattad 
kostnad 
vid DtB i 
2019 års 
penning-
värde (i 

miljarder 
euro)2 

(C) 

Senast 
upp-

skattade 
kostnad i 
2019 års 
penning-
värde (i 

miljarder 
euro)2 

(D) 

Upp-
skattat 

öpp-
ningsår 
vid DtB 

(E) 

Uppskat
tad 

tidsplan 
vid DtB 
(E – A + 

1) 

Senast 
uppskattade 
öppningsår 

(F) 

Senast 
uppskattade 

tidsplan 
(F – A + 1) 

Rail Baltica Järnväg 
Estland, 
Lettland, 
Litauen 

Mellanstatligt 
avtal 
undertecknat av 
Estland, Lettland 
och Litauen 

2017 5,8 6,2 7,0 
(5,8)3 2026 10 2029 

(2026)5 
13 

(10) 

Kanalen 
Seine–Nord 
Europe 

Inre 
vattenväg Frankrike 

Projektkostnadsb
eräkning efter 
beslut om 
genomförande av 
projektet med 
traditionell 
upphandling 

2014 4,5 4,7 5,0 2024 11 2028 15 

1 Kostnadsberäkningen genomfördes med 2010 som värdeår. 
2 Kostnader i 2019 års penningvärde beräknas vid behov med hjälp av 2019 års landsspecifika BNP-implicita deflatorer från Världsbankens öppna databas. För projekt som 

medfinansieras av mer än en medlemsstat har inflationsjustering gjorts i enlighet med andelen av deras medfinansiering. 
3 Kostnadsberäkningen 7 miljarder euro inbegriper avsättningar för risken för framtida kostnadsökningar i enlighet med revisorernas bedömning i bilaga III i särskild 

rapport 10/2020. Den projektansvarigas officiella beräkning är hittills 5,8 miljarder euro. 
4 I särskild rapport 10/2020 framhöll vi risken för en ytterligare försening fram till 2030. 
5 Datumet 2029 inbegriper den projektansvarigas beräknade riskbuffert i förhållande till det officiella öppningsdatumet 2026. 

Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga IV – Allmänna indikatorer 

Indikatorer EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Folkmängd (miljoner)1 448 25 38 9 328 

Areal (tusen km2)2 4 173 7 741 9 880 41 9 832 

Befolkningstäthet (invånare per km2)2 112 3 4 215 36 

BNP per capita (tusen USD)1 35 55 46 82 65 

Årliga investeringar i inhemsk transportinfrastruktur (% av BNP)3 0,7 1,5 0,6 1,2 0,5 

Årliga investeringar i väginfrastruktur (miljarder euro)4 50 14 8 4 81 

Årliga investeringar i järnvägsinfrastruktur (miljarder euro)5 29 4 1 3 12 

Vägtransportinfrastrukturnät (tusen km) 4 9308 8789 56511 8313 6 70014 

Järnvägstransportinfrastrukturnät (tusen km) 2018 4110 4212 613 22014 

Årligt antal personkilometer på väg (miljarder)6 4 680 312 493 104 6 558 

Årligt antal personkilometer på järnväg (miljarder)6 407 17 2 21 33 

Årligt antal tonkilometer på väg (miljarder)6 1 707 220 269 17 2 955 
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Indikatorer EU Australien Kanada Schweiz Förenta 
staterna 

Årligt antal tonkilometer på järnväg (miljarder)6 415 413 446 11 2 445 

Transportgenererade koldioxidutsläpp i ton per capita7 2 4 5 2 5 

Källa: Revisionsrätten, på grundval av olika källor. 1 Världsbankens öppna data, 2019. 2 Världsbankens öppna data, 2018. 3 OECD, 2017; EU: BNP är hämtad från Eurostat 
2017, och siffran innefattar inte data för Cypern, Malta, Nederländerna och Portugal. 4 OECD, 2017; EU: siffran innefattar inte data för Cypern, Malta, Nederländerna och 
Portugal. 5 OECD, 2017; EU: siffran innefattar inte data för Cypern, Nederländerna och Portugal. 6 OECD, 2017; EU: Europeiska kommissionen, 2017. 7 OECD, 2017; 
EU: Europeiska miljöbyrån, 2017. 8 Europeiska kommissionen, 2018. 9 Nationell frakt- och leveranskedjestrategi, 2019. 10 Nationella transportkommissionen, 2016. 
11 StatsCan, 2018. 12 Transportation Canada, 2019. 13 Schweiz federala statistikbyrå, 2020. 14 Förenta staternas transportministerium, 2018. 

https://data.worldbank.org/
https://data.worldbank.org/
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00001/default/table?lang=sv
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=ITF_INV-MTN_DATA
https://data.oecd.org/transport/passenger-transport.htm
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://stats.oecd.org/BrandedView.aspx?oecd_bv_id=trsprt-data-en&doi=2122fa17-en
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/data-viewers/greenhouse-gases-viewer
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/da0cd68e-1fdd-11eb-b57e-01aa75ed71a1
https://www.freightaustralia.gov.au/
https://www.ntc.gov.au/sites/default/files/assets/files/Whomoveswhatwherereport.pdf
https://www144.statcan.gc.ca/tdih-cdit/cts-rtc-eng.htm
https://tc.canada.ca/en/corporate-services/transparency/corporate-management-reporting/transportation-canada-annual-reports/transportation-canada-2019
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/mobilite-transports/infrastructures-transport-vehicules/longueur-reseaux.html
https://www.bts.gov/tsar
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Figur 5 – Geografiska och transportrelaterade indikatorer för EU och de 
fyra granskade länderna 

 
Källa: Revisionsrätten, på grundval av ovannämnda källor 
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Bilaga V — Relevanta slutsatser av revisionsrättens granskning 
och rekommendationer för de analyserade processerna 
Strategi 

Revisionsrättens tidigare slutsatser och rekommendationer Revisionsrättens rapport 

Vi konstaterade att det med tanke på det försenade 
genomförandet av utvalda stora transportprojekt och deras 
anslutningslinjer inte är sannolikt att EU:s stomtransportnät 
kommer att nå sin fulla kapacitet till 2030. SR EU:s 

transportinfrastrukturer, 
2020 

Vi rekommenderade kommissionen att göra en ny 
bedömning av relevansen hos de tekniska kraven på 
stomnätet och det övergripande nätet, med hänsyn till den 
tid som återstår för färdigställande av nätet. Kommissionen 
godtog rekommendationen. 

Vår slutsats blev att kommissionens plan att tredubbla 
höghastighetsjärnvägsnätets längd till 2030 troligen inte 
kommer att uppfyllas. 

SR 
Höghastighetsjärnväg, 
2018 

Vi rekommenderade kommissionen att anta en realistisk 
långtidsplan för byggandet av den återstående infrastruktur 
som behövs för att färdigställa EU:s stomnät för 
höghastighetsjärnväg i samband med översynen av TEN-T-
förordningen. Kommissionen godtog rekommendationen. 

Vår slutsats blev att alltför många ”stomhamnar” har 
identifierats på EU-nivå. 

SR Sjötransport, 2016 Vi rekommenderade kommissionen att revidera detta antal 
för att upprätthålla en tillräckligt hög tillgänglighetsnivå för 
EU som helhet. Kommissionen godtog rekommendationen. 

Vi konstaterade att de externa effekter som skapas av väg- 
och järnvägstransporter inte beaktas på ett heltäckande sätt 
vid fastställandet av det pris som användare ska betala för 
tillgången till infrastruktur. Det påverkar EU:s 
trafikomställningsmål negativt. SR Godstransport på 

järnväg, 2016 Vi rekommenderade kommissionen att främja lika villkor för 
de olika transportsätten genom att införa ytterligare 
lagstiftning och/eller vidta andra åtgärder för att vid behov 
stödja godstrafik på järnväg. Kommissionen godtog 
rekommendationen. 
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Samordning 

Revisionsrättens tidigare slutsatser och 
rekommendationer Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

Vår slutsats blev att det är medlemsstaterna 
som bestämmer om och när infrastruktur för 
höghastighetsjärnvägar ska byggas. 
Gränsöverskridande arbeten för 
höghastighetsjärnvägar har inte färdigställts 
samordnat. 

SR Höghastighetstrafik på 
järnväg, 2018 

Schweiz och Förenta 
staterna: regionala 
planer utarbetas 
enligt riktlinjer som 
utfärdas på federal 
nivå och 
vidarebefordras till 
regionerna. 

Vi rekommenderade kommissionen att vidta 
avhjälpande åtgärder om projekt på 
prioriterade sträckor inte igångsätts enligt 
överenskommen tidsplan, om de blir försenade 
eller om samordningsproblem längs olika 
gränser kan väntas förhindra att linjen tas i 
trafik som planerat. Kommissionen godtog 
rekommendationen. 

Vår slutsats blev att Europeiska kommissionen 
bara har begränsade rättsliga verktyg för att 
genomdriva ett färdigställande av nätet till 
2030. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Vi rekommenderade kommissionen att införa 
bestämmelser som stärker samstämmigheten 
mellan nationella transportplaner och TEN-T-
åtagandena, för att säkerställa att TEN-T-
förordningen genomdrivs och genomförs 
korrekt. Kommissionen godtog 
rekommendationen. 

Vår slutsats blev att även om det finns 
utrymme för förbättring, skulle 
genomförandebeslut innebära ett steg på 
vägen mot en effektivare övervakning av 
medlemsstaternas färdigställande av 
stomnätskorridorerna. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Australien: en 
projektkatalog 
underhålls av en 
oberoende instans. 
 
Australien och 
Schweiz: den 
federala nivån deltar 
i tillsynsorgan och 
styrkommittéer för 
de projekt som den 
beviljar anslag till. 

Vi rekommenderade en förstärkning av de 
europeiska samordnarnas roll, genom att öka 
verkställigheten i arbetsplanerna för 
korridorerna, som lyfter fram prioriterade 
avsnitt, genom att tillåta att samordnarna 
närvarar vid viktiga styrelsesammanträden och 
genom att öka deras roll i kommunikationen 
om målen med TEN-T-politiken. Kommissionen 
godtog rekommendationen. 



 55 

 

Urval 

Revisionsrättens tidigare 
slutsatser och rekommendationer Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

Vår slutsats blev att kostnads-
nyttoanalyser inte användes 
korrekt som ett verktyg för 
beslutsfattande på en 
övergripande 
transportinfrastrukturnivå i något 
av transportinfrastrukturprojekten 
i vårt urval. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Alla länder som hade 
valts ut för granskning: 
rådata och åtföljande 
analyser som används av 
de projektansvariga 
lämnas in tillsammans 
med ansökningen, och 
den federala nivån 
upprepar analysen och 
verifierar att alla data och 
gjorda antaganden är 
rimliga. 

Vi rekommenderade 
kommissionen att kräva en 
tillförlitlig, heltäckande och 
transparent övergripande 
socioekonomisk kostnads-
nyttoanalys för enskilda 
megaprojekt i deras helhet, utöver 
de detaljerade avsnittsspecifika 
analyserna. Kommissionen godtog 
inte rekommendationen. 

Vi konstaterade att kvaliteten på 
bedömningen av 
medlemsstaternas behov av 
investeringar i 
höghastighetsjärnväg är låg och 
att beslut om byggande är 
nationella och politiska och sällan 
baserade på korrekta kostnads-
nyttoanalyser. 

SR Höghastighetsjärnväg, 
2018 

Vi rekommenderade att 
kommissionen kopplar EU-
medfinansiering till en bedömning 
av behovet av banor för mycket 
höga hastigheter. Kommissionen 
godtog delvis rekommendationen. 

Vår slutsats blev att 
hamninfrastrukturer beträffande 
hälften av de granskade anslagen 
inte utnyttjades eller var kraftigt 
underutnyttjade. Detta framhävde 
i sin tur brister i 
behovsbedömningen på förhand. 

SR Sjötransport, 2016 

Vi rekommenderade 
kommissionen att bevilja anslag 
till hamninfrastrukturer, utöver 
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Revisionsrättens tidigare 
slutsatser och rekommendationer Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

förbindelser till inlandet, bara på 
specifika villkor, bland annat ett 
fastställt behov och ett påvisat 
mervärde för EU. Kommissionen 
godtog delvis rekommendationen. 

Vi konstaterade att EU-
medfinansiering beviljas till stora 
transportprojekt via många olika 
åtgärder, även som en följd av 
EU:s sjuåriga budgetperiod. Detta 
sätt att medfinansiera medför 
dubbelarbete. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Kanada: en 
tvåstegsansökning 
minskar risken för 
administrativa bördor. 
 
Australien och Schweiz: 
mekanismer finns för att 
koppla samman 
stödberättigandeperioden 
med den långa 
genomförandetidsramen 
för stora 
transportprojekt. 

Vi rekommenderade 
kommissionen att styra valet av 
åtgärder som ingår i megaprojekt 
för att göra förvaltningen 
effektivare. Kommissionen godtog 
inte rekommendationen. 

Övervakning 

Revisionsrättens tidigare 
slutsatser och 

rekommendationer 
Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

Vår slutsats blev att 
effektiviteten vid 
genomförande av stora 
transportprojekt är låg och 
att det inom kommissionen 
inte finns någon avdelning 
som är direkt inriktad på 
stora transportprojekt för 
ledning och styrning av 
projektansvariga. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Förenta staterna: särskilt tillsatta 
projektkontrollchefer och automatisk 
mekanism för att förstärka 
övervakningen. 
 
Schweiz: avancerade 
prestationsövervakningsmekanismer. 

Vi rekommenderade 
kommissionen att inrätta ett 
sådant centrum. 
Kommissionen godtog inte 
rekommendationen. 

Vår slutsats blev att 
kostnadsöverdrag och 
förseningar vid byggandet av 
de granskade 
höghastighetsjärnvägslinjerna 

SR Höghastighetsjärnväg, 
2018 



 57 

 

Revisionsrättens tidigare 
slutsatser och 

rekommendationer 
Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

var normen, och att det tog 
lång tid att ta linjer i drift när 
de väl hade färdigställts. 

Vår slutsats var att 
kommissionen fortfarande 
kopplar EU:s medfinansiering 
av projekt enbart till output. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Förenta staterna: fastställande av 
utfallsindikatorer vid urvalet av 
projekt och vid upprättandet av 
bidragsavtal. 

Vi rekommenderade 
kommissionen att i framtida 
genomförandebeslut ta med 
ett uttalande om förväntade 
resultat (t.ex. mål för 
trafikomläggning och 
trafikprognoser). 
Kommissionen godtog delvis 
rekommendationen. 

Vi rekommenderade 
kommissionen att koppla 
EU:s medfinansiering till 
stödmottagare inte bara till 
leverans av output utan även 
till att avsedda resultat 
uppnås. Kommissionen 
godtog inte 
rekommendationen. 

SR Höghastighetsjärnväg, 
2018 
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Efterhandsutvärdering 

Revisionsrättens tidigare slutsatser 
och rekommendationer Revisionsrättens rapport Identifierad praxis 

Vår slutsats blev att kommissionen 
inte genomför någon systematisk 
efterhandsutvärdering av enskilda 
stora transportprojekt. 

SR EU:s 
transportinfrastrukturer, 
2020 

Förenta staterna: 
projektansvariga måste 
genomföra en 
efterhandsutvärdering, 
vars kostnad är 
stödberättigande enligt 
bidragsprogrammet. 
 
Norge: oberoende 
forskare genomför 
efterhandsutvärderingar 
utifrån referensvärden 
som fastställts under 
planeringsfasen. 
 
Frankrike: 
projektansvariga måste 
genomföra 
efterhandsutvärderingar 
(Bilan LOTI) 

Vi rekommenderade kommissionen 
att i genomförandebesluten ta med 
ett åtagande från alla 
medlemsstater om att dela sina 
efterhandsutvärderingsresultat med 
kommissionen. Kommissionen 
godtog delvis rekommendationen. 

Vi rekommenderade kommissionen 
att införa en resultatbonus för 
stödmottagare om det genom en 
efterhandsutvärdering kan påvisas 
att förväntade resultat har 
överträffats. Kommissionen godtog 
inte rekommendationen. 

SR Höghastighetsjärnväg, 
2018 

Vi rekommenderade kommissionen 
att genomföra 
efterhandskonsekvensbedömningar 
oftare så att lärdomar kan dras om 
hur TEN-T ska kunna genomföras 
effektivare. Kommissionen godtog 
rekommendationen. 

SR TEN-T, 2005 

Källa: Revisionsrätten. 
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Bilaga VI — Expertpanelernas sammansättning 

Experter Organisation/Institution 

Australien 

Peter Abelson Applied Economics P/L, verkställande direktör för och 
ledamot av Economic Society of Australia 

Stephen Alchin Direktör, SD Alchin Advisory Pty Ltd 

Martin Locke Adjungerad professor, Institute of Transport and Logistics 
Studies, The University of Sydney Business School 

John Stanley Adjungerad professor, Institute of Transport and Logistics 
Studies, The University of Sydney Business School 

Peter Thornton Direktör, Transportation Associates Pty Ltd 

Marion Terrill Programdirektör, Transport and Cities, Grattan Institute 

Kanada 

Mary R. Brooks Professor emerita, Rowe School of Business, Dalhousie 
University, Halifax 

G. Kent Fellows 
Biträdande professor och biträdande programdirektör 
(Canadian Northern Corridor), School of Public Policy, 
University of Calgary 

Anthony Perl Professor, Simon Fraser University, Vancouver 

Matti Siemiatycki Professor, University of Toronto, Toronto 

Schweiz 

Brian T. Adey Professor vid Institut für Bau- und 
Infrastrukturmanagement (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Crozet Professor emeritus, Institut d’Etudes politiques (Lyons 
universitet, Frankrike) 

Heinz Ehrbar Adjungerad chef för Institut für Bau- und 
Infrastrukturmanagement (IBI), ETH Zürich (ETHZ) 

Yves Putallaz Vd för konsultföretaget IMDM (Schweiz) och biträdande 
lektor vid Fachhochschule St. Pölten (Österrike) 
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Förenta staterna 

Daniel Behr Internationell konsult inom transportsektorn med särskild 
inriktning på järnvägstrafik, Behr & Associates Inc. 

Bruce Lambert Doktorand, Antwerpens universitet 

Paul Lewis Vice ordförande för politik och ekonomi vid Eno Center for 
Transportation 

Analys av hur sex EU-
medfinansierade stora 

transportprojekt har presterat i 
förhållande till sina kostnads- och 

tidsplaner 

Oxford Global Projects Ltd.  

Källa: Revisionsrätten.  
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Akronymer och förkortningar 
BNP: bruttonationalprodukt. 

BUILD: Better Utilizing Investments to Leverage Development (bättre utnyttjande av 
investeringar för att främja utveckling, Förenta staterna). 

Cinea: Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö. 

Eruf: Europeiska regionala utvecklingsfonden. 

ESI-fonder: Europeiska struktur- och investeringsfonder. 

Eurostat: Europeiska unionens statistikkontor. 

FHWA: federala vägverket (Förenta staterna). 

FOT: federala transportministeriet (Schweiz). 

FSE: Fonden för ett sammanlänkat Europa. 

FTA: federala transportstyrelsen (Förenta staterna). 

GD Miljö: Europeiska kommissionens generaldirektorat för miljö. 

GD Regional- och stadspolitik: Europeiska kommissionens generaldirektorat för 
regional- och stadspolitik. 

GD Transport och rörlighet: Europeiska kommissionens generaldirektorat för transport 
och rörlighet. 

IMF: Internationella valutafonden. 

Inea: Genomförandeorganet för innovation och nätverk. 

INFRA: infrastruktur för återuppbyggnad av Amerika (Förenta staterna). 

NTNU: Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet. 

OECD: Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. 

STEP: strategiskt utvecklingsprogram (Schweiz). 

TEN-T: transeuropeiska transportnät. 
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TIGER: transportinvestering för generering av ekonomisk återhämtning (Förenta 
staterna). 
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Ordlista 
bidrag: ett icke återbetalningspliktigt stöd från EU-budgeten till en mottagare för 
genomförande av ett stödberättigande projekt eller program. 

delad förvaltning: en metod för att genomföra EU-budgeten där kommissionen, till 
skillnad från vid direkt förvaltning, delegerar genomförandet av uppgifter till 
medlemsstaten men behåller det yttersta ansvaret. 

den europeiska gröna given: EU:s tillväxtstrategi som antogs 2019 med syftet att göra 
EU klimatneutralt till 2050. 

direkt förvaltning: när kommissionen på egen hand förvaltar en EU-fond eller ett EU-
program, till skillnad från delad förvaltning eller indirekt förvaltning. 

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö: efterföljaren till 
Genomförandeorganet för innovation och nätverk (Inea) som inrättades av Europeiska 
kommissionen för att förvalta det tekniska och finansiella genomförandet av FSE-
programmet och efterföljande program. 

Europeiska regionala utvecklingsfonden: en EU-fond som ska stärka den ekonomiska 
och sociala sammanhållningen i EU genom att finansiera investeringar som minskar 
obalanser mellan regioner. 

Europeiska struktur- och investeringsfonderna: de fem viktigaste EU-fonderna som 
tillsammans stöder den ekonomiska utvecklingen i EU, nämligen Europeiska regionala 
utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden. 

faciliteten för återhämtning och resiliens: EU:s finansiella stödmekanism för att mildra 
de ekonomiska och sociala konsekvenserna av covid-19-pandemin och stimulera 
återhämtningen, samtidigt som en grön och digital omvandling främjas. 

flerårig budgetram: EU:s utgiftsplan där prioriteringar (som grundas på politiska mål) 
och tak fastställs, vanligtvis för sju år; den bildar den struktur inom vilken de årliga EU-
budgetarna fastställs och begränsar utgifterna för varje utgiftskategori; den nuvarande 
fleråriga budgetramen omfattar 2021–2027. 

Fonden för ett sammanlänkat Europa (FSE): ett instrument som tillhandahåller 
ekonomiskt stöd för inrättandet av hållbar sammanlänkad infrastruktur inom 
sektorerna energi, transport och informations- och kommunikationsteknik. 



 64 

 

genomförandeorgan: en organisation som inrättas och förvaltas av kommissionen 
under en begränsad period för att utföra specificerade uppgifter med anknytning till 
EU-program eller EU-projekt för dess räkning och under dess ansvar. 

indikator: information som används för att mäta eller bedöma en prestationsaspekt. 

kostnads-nyttoanalys: en jämförelse mellan den beräknade kostnaden för ett 
föreslaget tillvägagångssätt och den nytta som det förväntas medföra. 

projektansvarig: en offentlig eller privat organisation som är ansvarig för 
färdigställandet av det stora infrastrukturprojektet, inbegripet ansökan om miljö- och 
byggtillstånd, och för all tillgänglig nationell finansiering och EU-finansiering. 

riktmärke: en referenspunkt eller norm mot vilken prestationer och uppnådda mål kan 
bedömas. 

Sammanhållningsfonden: en EU-fond som syftar till att minska ekonomiska och sociala 
skillnader i EU genom att finansiera investeringar i medlemsstater där 
bruttonationalinkomsten per invånare är lägre än 90 % av genomsnittet i EU. 

strategi för hållbar och smart mobilitet: den EU-strategi som föreslogs 2020 för att 
minska transportrelaterade utsläpp med 90 % fram till 2050 genom ett mer 
konkurrenskraftigt, säkert, tillgängligt och ekonomiskt överkomligt transportsystem. 

TEN-T (transeuropeiska transportnät): en planerad uppsättning väg-, järnvägs-, luft- 
och sjötransportnät i Europa; de transeuropeiska transportnäten ingår i ett större 
system av transeuropeiska nät som även innefattar ett telekommunikationsnät och ett 
energinät. 

tillbakadragande: när kommissionen helt eller delvis drar tillbaka ett outnyttjat 
åtagande.   
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Vi som arbetat med översikten 
Revisionsrättens översikt EU:s ram för stora transportinfrastrukturprojekt: en 
internationell jämförelse ger exempel på internationella metoder och identifierar 
utmaningar för kommissionen när det gäller dess framtida stöd till dessa projekt. 

Denna översikt har antagits av revisionsrättens avdelning II investeringar för 
sammanhållning, tillväxt och inkludering, där ledamoten Iliana Ivanova är ordförande. 
Arbetet leddes av ledamoten Annemie Turtelboom med stöd av Florence Fornaroli 
(kanslichef), Celil Ishik (attaché), Helder Faria Viegas (förstachef), Guido Fara 
(uppgiftsansvarig) och Manja Ernst, Nils Odins och Luc T’Joen (revisorer). Adrian 
Williams gav språkligt stöd. 

 
Från vänster: Florence Fornaroli, Celil Ishik, Guido Fara, Helder Faria Viegas, 
Annemie Turtelboom, Luc T’Joen, Manja Ernst och Nils Odins. 



Stora infrastrukturprojekt spelar en nyckelroll 
i genomförandet av EU:s transeuropeiska 
transportnät. I denna översikt jämför vi EU:s ram 
för genomförande av stora infrastrukturprojekt 
med hur det ser ut i ett antal utvalda länder och 
identifierar metoder som kommissionen och de 
politiskt ansvariga kan hämta inspiration från och 
vid behov anpassa till EU-kontexten.
Vi identifierade inte någon metod som skulle 
kunna avhjälpa EU:s brister när det gäller att 
fastställa en strategi. Däremot fann vi relevanta 
exempel vad beträffar de processer som hänger 
samman med samordning, urval, övervakning och 
efterhandsutvärdering.
Vi analyserade även de aktuella budget- och 
tidsöverdragen i sex EU-medfinansierade projekt. 
Fyra av dessa projekt hade budgetöverdrag 
som låg under det globala riktmärket, medan 
förseningarna i merparten av de sex projekten var 
större än genomsnittet.

EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG

Tfn +352 4398-1

Frågor: eca.europa.eu/sv/Pages/ContactForm.aspx
Webbplats: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
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