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Förord

Ett Europagemensamt transportnät ”Trans-European Transport Network
for Transport” (TEN-T) har identifierats av EU. Det inkluderar länkar och
noder inom Stockholm-Mälarregionen.
I denna rapport ges en kort introduktion till EU:s transportpolitik och
TEN-T samt översiktlig information om EU:s gemensamma program och
regelverk till stöd för förverkligande av transportpolicyn. Rapporten innehåller också en övergripande redovisning av dagens förhållanden rörande
TEN-T inom Stockholm Mälarregionen. Slutligen förs en diskussion om betydelsen av TEN-T för Stockholm-Mälarregionen och vikten av att inkludera
den europeiska dimensionen i det fortsatta regionala utvecklingsplaneringsarbetet inom tranportområdet.
Caroline Olsson, RTK, har varit projektledare.
Stockholm i december 2007
Sven-Inge Nylund
Regionplanedirektör
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Sammanfattning

Inom EU finns tre olika transeuropeiska nätverk för transporter, energi och telekommunikationer. Det transeuropeiska transportnätverket, ofta förkortat till TEN-T
utgör viktiga länkar och noder för flöden av personer och gods i Europa. TEN-T omfattar infrastruktur - vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring av gods mellan olika transportslag, pipelines
– samt de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.
Syftet med denna promemoria är att lyfta fram det europeiska perspektivet på
Stockholm-Mälarregionens transportsystem och transportplanering, och att bidra
till ökad kunskap om TEN-T-nätet i Stockholm-Mälarregionen. Syftet är också att
ge en översikt över EU-program kopplade till TEN-T och till EU:s transportpolitik.
Målet med studien är att visa vad TEN-T kan innebära för Stockholm-Mälarregionen
och att initiera en diskussion om hur EU:s samarbetsformer och processer knutna till
infrastrukturplaneringen kan nyttiggöras i regionens arbete.
TEN-T är en viktig del i genomförandet av EU:s strategi för hållbar tillväxt – Lissa
bonstrategin – för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Europa. Ett ändamålsenligt transportnät behövs inom hela det europeiska territoriet för att säkra fri
rörlighet för personer och varor i praktiken och för att främja social sammanhållning
inom hela unionen.
EU:s sammanlagda budgetanslag till de transeuropeiska näten uppgick till 2,3
miljarder euro för perioden 1995–2000. Anslaget har ökats till 4,6 miljarder euro för
perioden 2000–2006. Till dessa belopp ska läggas finansiering genom den regionala
utvecklingsfonden. Budgeten för perioden 2007–2013 är i skrivande stund inte fastställd än, men förväntas öka till ca 8,2 miljarder euro.
I Sverige är länkar och noder utpekade. Några återfinns inom Stockholm-Mälar
regionen. Två av de 30 EU-prioriterade utbyggnadsprojekten som beslutades år
2004 inom TEN-T berör Stockholm-Mälarregionen, nämligen Nordiska triangeln
och Sjömotorvägen på Östersjön.
Flera ansökningar för finansieringsstöd via TEN-T-programmet har redan beviljats inom Stockholm-Mälarregionen. De flesta har varit kopplade till investeringar
vid Arlanda flygplats och Stockholms hamnar.
Flera olika EU-program ger bidrag till finansiering av analyser, förstudier, utredningar och planering av trafik och transportinfrastruktur. Det finns också möjlighet
att få bidrag till finansiering av infrastrukturinvesteringar.
Stockholm-Mälarregionen har redan goda förutsättningar för framtida samarbete
om transportfrågor med grannregioner i andra länder genom Östersjöpalettensamarbetet och genom de nya EU-programmen, i synnerhet Central Baltic-programmet
(strukturfondsprogram).
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Summary

The EU has defined three transeuropean networks – transport, energy and telecommunications. The transeuropean transport network, often referred to as TEN-T,
constitutes important links and nodes for passengers and goods in Europe. TEN-T
comprises infrastructure – roads, rail, inland waterway systems, harbours, airports,
navigationsystems, intermodal connections, pipelines – and the services that support
this infrastructure.
The aim of this report is to pinpoint the European perspective on the transport
system and the planning in the Stockholm-Mälar region and to increase the knowledge about the TEN-T-network. Another aim is to provide an overview of the EU
programs related to TEN-T and the European transport policy. The main aim of the
report is to point out the impact of TEN-T for the Stockholm-Mälar region and to
initiate a regional discussion on how to take an active approach and handle the advan
tages of the EU transport policy.
TEN-T is one of the cornerstones for the realization of sustainable growth within
the EU, as developed in the Lisbon strategy – to promote growth and employment.
Europe needs an appropriate transport network to enable free movement of people
and goods and to strengthen social cohesion in the EU.
The total EU budget for transeuropean networks amounted 2,3 billion euro in
1995–2000. The budget increased to 4,6 billion euro in 2000–2006, not taken into
consideration the additional European regional development fund (ERDF). The
budget for 2007–2013 is presently not formally finalized, but is expected to total
approximately 8,2 billion euro.
The Swedish links and nodes are pointed out of which some are within the Stockholm-Mälar region. Two of the 30 prioritized TEN-T-projects – the Nordic Triangle
and Motorways of the Sea – affect the Stockholm-Mälar region.
Several applications for funding from the TEN-T-program have already been
approved in the Stockholm-Mälar region. Most concern investments at Arlanda
airport and the regional harbours.
EU programs provide funding for different projects – analysis, prestudies and
research of traffic and transport infrastructure. Co-financing is also possible for pure
infrastructure investments.
The Stockholm-Mälar region have good possibilities for future cooperation on
transport issues with neighbouring regions around the Baltic Sea, through prepara
tory work done in the Baltic Palette project and through the new EU programs,
especially the Central Baltic programme (structural funds).

Inlaga.indd 8

2008-02-04 13:28:07

Transeuropeiska transportnätverk (TEN-T) i Stockholm-Mälarregionen 

Inledning

Inom EU finns tre olika transeuropeiska nätverk – nätverk för transporter, energi
och telekommunikationer. Det transeuropeiska transportnätverket, ofta förkortat till
TEN-T utgör viktiga länkar och noder för flöden av personer och gods i Europa.
TEN-T omfattar infrastruktur – vägar, järnvägar, inre vattenvägar, hamnar, flyg
platser, navigeringssystem, anordningar för överföring av gods mellan olika transportslag, pipelines – samt de tjänster som krävs för att denna infrastruktur ska fungera.
I Sverige är en struktur av länkar och noder utpekade, varav ett antal återfinns
inom Stockholm-Mälarregionen. Flera ansökningar för finansieringsstöd via TEN-T
har beviljats i regionen. Hittills har det emellertid inte funnits någon samlad beskrivning av TEN-T i Stockholm-Mälarregionen. Regionplane- och trafikkontoret har
sett ett behov av att öka kunskapen om EU:s transportpolitik och kopplingen till det
transporteuropeiska nätverket – TEN-T.
Syftet med denna promemoria är att lyfta fram det europeiska perspektivet på
Stockholm-Mälarregionens transportsystem och transportplanering, och att bidra till
ökad kunskap om TEN-T-nätet i Stockholm-Mälarregionen. Syftet är också att ge en
översikt över EU-program kopplade till TEN-T och till EU:s transportpolitik.
Målet med studien är att visa vad TEN-T kan innebära för Stockholm-Mälarregion
en och att initiera en diskussion om hur EU:s samarbetsformer och processer knutna
till infrastrukturplaneringen kan nyttiggöras i regionens arbete.
Rapporten är ett underlag för det pågående arbetet med en ny regional utvecklings
plan för Stockholmsregionen, för trafikprocessen ”En bättre sits” samt för det pågående arbetet med regionens terminalstruktur.
Rapportens innehåll fokuserar kring följande punkter och frågeställningar:
• Introduktion till EU:s transportpolitik
• Beskrivning av TEN-T i EU:s transportpolitik samt dess syfte, historik och budget
• Beskrivning av kriterier för utpekande av TEN-T-länkar och noder
• Sammanfattning av EU-program som kan bidra till finansiering samt ansökningsförfarande
• Redovisning av TEN-T-länkar och TEN-noder i länet och Mälardalen
• Resonemang kring betydelsen av TEN-T för Östersjöområdet och StockholmMälarregionen
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EU:s transportpolitik

Introduktion
Transportsektorn inom EU omsätter cirka 1 000 miljarder euro, d.v.s. mer än 10
procent av unionens bruttonationalprodukt, och sysselsätter 10 miljoner människor.
Transportsektorn bidrar också till att föra Europas medborgare närmare varandra
och utgör som gemenskapspolitiskt område en av grundvalarna för det europeiska
samarbetet. Transportsektorn är inte problemfri och ett antal viktiga frågor måste
hanteras. Trängseln i trafiksystemet, miljöbelastningar och olyckor, som ökar varje
dag, skadar trafikanter och påverkar näringslivet negativt. Om ingenting görs, kommer kostnaderna för trängseln år 2010 ensamt att stå för en procent av unionens
bruttonationalprodukt, samtidigt som randområdenas1 transportförbindelser med de
centrala marknaderna förblir bristfälliga.
TEN-T-konceptet daterar sig till Maastrichtfördraget år 1990. År 1994 beslutade
ministerrådet i Essen om en lista på 14 prioriterade TEN-T-projekt, som sedermera
har utökats till 30 prioriterade projekt. Dessa beskrivs senare i dokumentet. Vitboken
som skrevs 2001, samlar ihop de erfarenheter och resultat som framkommit inom
TEN-T och utvecklar förslag till åtgärder för att utveckla EU:s gemensamma transportpolitik.

Fakta

Vitbok2 – Den gemensamma transportpolitiken fram till
2010: Vägval inför framtiden (2001) 3
Vitboken är en skrift som sammanfattar kommissionens idéer och ambitioner
inom transportområdet. Den ger en neutral aktuell lägesbild och innehåller
ett handlingsprogram med ett sextiotal detaljerade förslag till åtgärder på
gemenskapsnivå inom ramen för den gemensamma transportpolitiken.
En av riktlinjerna i vitboken är att förverkliga det transeuropeiska
transportnätet. Med tanke på den rådande överbelastningen av vissa stora
trafikleder och de resulterande luftföroreningarna är det av största vikt att
EU genomför de redan beslutade transeuropeiska projekten. Därför avser EU
kommissionen att föreslå en översyn av de riktlinjer som fastställts av rådet
och parlamentet, som begränsas så länge de pågående projekten inte är
fullständigt finansierade. I enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet
i Göteborg föreslår kommissionen att aktualiseringen av gemenskapens
riktlinjer inriktas mot att avlägsna flaskhalsarna på järnvägsnäten, att anlägga
prioriterade färdvägar för att samla trafikflödena i samband med utvidgningen, särskilt i gränsområdena, samt att förstärka tillgängligheten till randområdena. Utvecklingen av ett sekundärt nät för att förbättra åtkomsten till det
transeuropeiska nätet kommer även fortsättningsvis att utgöra en prioritet
för strukturfonderna.

1
2

3
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Randområde innebär EU:s maritima och perifera länder utanför
pentagonen mellan London, Hamburg, München, Milano och Paris.
Vitböcker är handlingar som innehåller förslag till gemenskapsåtgärder på ett visst område, en officiell sammanställning av förslag på
specifika politikområden och utgör på så sätt ett instrument för att
genomföra dem.
EU-kommissionen ”Vitbok. Den gemensamma transportpolitiken fram
till 2010:Vägval inför framtiden” ISBN 92-894-0347-0, 2001, sid 5.
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Vitboken anger att det är hög tid för transportpolitiska ambitioner: det finns
behov av att återupprätta en stabil jämvikt mellan de olika transportslagen,
öka driftskompatibiliteten, bekämpa trafikstockningarna, sträva efter säkrare
och bättre tjänster och samtidigt värna om rätten till fri rörlighet. Ett av de
viktigaste målen är att fastställa gemensamma principer för avgiftssättning
och därmed åstadkomma en bättre fördelning mellan olika transportslag.
En ny ram för avgiftssättning bör både främja användningen av miljövänliga
transportslag och de minst belastade transportnäten samt bana väg för nya
finansieringsformer för infrastruktur.
Kommissionen efterlyser ett integrerat tillvägagångssätt som bland annat
kombinerar åtgärder för att förnya järnvägssektorn, särskilt beträffande
godstransporter, uppmuntra sjöfart på inre vattenvägar och närsjöfart, främja
en större komplementaritet mellan höghastighetståg och lufttransporter samt
främja utbyggnaden av driftskompatibla intelligenta transportsystem i syfte
att garantera en ökad effektivitet och säkerhet i nätet.4

Översyn av Vitboken
Under 2006 gjordes en halvtidsöversyn, ”Keep Europe moving: Sustainable mobility
for our continent”5, av Vitboken. Översynen förordar en vittomspännande och helhets
orienterad strategi för transportpolitiken. Inom många områden kommer dagens
intervention på europeisk nivå dock inte att vara tillräcklig. Fler ömsesidigt kompletterande insatser kommer att behövas på nationell, regional och lokal myndighetsnivå
samt av medborgarna och av branschen själv. I dagens översyn efterlyses ambitiösare
insatser för att ändra rörlighetsbeteendet i EU:s tätorter. Kommissionen tänker lägga
fram en grönbok6 för att inleda en debatt om transportpolitiken för tätortsområdena
under 2007. EU kan fungera som katalysator för att uppmuntra beslutsfattare att
ta sig an trafikstockningar, förorening och olyckor med innovativa insatser. I denna
debatt kommer det att krävas klara föreställningar om på vilken nivå besluten om nya
insatser skall fattas.
De senaste årens framsteg har varit positiva, men det krävs fler styrmedel. De strategiska riktlinjer som behandlas i översynen av vitboken kommer att anpassas och
förbättras i det allmänna samrådet med alla berörda parter och i framtidsorienterade
undersökningar av kommande transportscenarier.
Den framtida transportpolitiken kommer att fortsätta att vara baserad på vitböckerna från 1992 och 2001. En europeisk politik för hållbar rörlighet måste bygga på en
bredare uppsättning politiska styrmedel som möjliggör en övergång till mer miljövänliga transportslag där det behövs – särskilt för långdistanstransporter, i stads4
5
6
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 884/2004/EG av den
29 april 2004, punkten 13
http://ec.europa.eu/transport/transport_policy_review/doc/com_2006_
0314_transport_policy_review_sv.pdf
Grönböcker kan beskrivas som debattunderlag från kommissionen på
ett specifikt område. De är framför allt handlingar som riktar sig till
berörda parter - organisationer och enskilda - som inbjuds att delta i
samråd och debatter. I vissa fall ligger de till grund för lagstiftningen.
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områden och i korridorer med trafikträngsel. Samtidigt måste varje transportslag
optimeras. Alla transportslag måste bli mer miljövänliga, säkra och energieffektiva.
Slutligen kommer ”sam-modalitet”, dvs. en effektiv användning av olika transportslag separat och i kombination, att resultera i en optimal och hållbar resursanvändning. Detta angreppssätt ger de bästa garantierna för att man skall kunna uppnå en
hög nivå av både rörlighet och miljöskydd på en och samma gång.

TEN
De transeuropeiska nätverken består av:
• Transeuropeiska transportnätverk – TEN-T
• Transeuropeiska energinätverk – Ten-E
• Transeuropeiska telekommunikationsnätverk – eTEN
I Enhetsakten (1986) kopplades fullbordandet av den inre marknaden samman med
ekonomisk och social sammanhållning – mål som ansågs vara beroende av varandra.
Den fria rörligheten för varor och personer öppnade upp gränserna, men förbättrade
inte kommunikationerna mellan länderna. Många hinder kvarstod som hämmar den
fria rörligheten och utvecklingen av de mest avlägset belägna regionerna.
Att harmonisera, koppla samman och utveckla medlemsstaternas infrastrukturer
har därför bedömts vara nyckelinsatser för att kunna göra den fria rörligheten fysiskt
möjlig för varor och personer och för att kunna konsolidera den ekonomiska och
sociala sammanhållningen. I Maastrichtfördraget (1992) konstaterades vikten av att
transeuropeiska nät inrättas inom transport-, energi- och telekommunikationssektorerna.
I vitboken ”Tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning” (1993) insisterade kommissionen på de positiva effekter som de transnationella näten kan ha för sysselsättningen, genom att stärka den ekonomiska tillväxten.

TEN-T
Det transeuropeiska transportnätet, TEN-T, omfattar infrastruktur (vägar, järnvägar,
inre vattenvägar, hamnar, flygplatser, navigeringssystem, anordningar för överföring
av gods mellan olika transportslag, pipelines) och de tjänster som krävs för att denna
infrastruktur ska fungera.
TEN-T spelar en viktig roll för att säkerställa den fria rörligheten av passagerare
och gods inom EU. TEN-T är ett multimodalt nätverk, det vill säga att det omfattar
alla transportslag. TEN-T hanterar ungefär hälften av alla gods- och passagerar
rörelser i Europa. En viktig målsättning med ett multimodalt nätverk är att försäkra
att det mest lämpliga transportsättet väljs för varje del av resan eller transporten.
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TEN-T i EU:s transportpolitik
TEN-T är en viktig del i genomförandet av EU:s strategi för hållbar tillväxt – Lissabon
strategin – för att främja konkurrenskraft och sysselsättning i Europa. Ett ändamåls
enligt transportnät behövs inom hela det Europeiska territoriet för att säkra fri
rörlighet för personer och varor i praktiken och för att främja social sammanhållning
inom hela unionen.
TEN-T som nätverk trädde i kraft den 1 november 1993. År 1990 gav det Euro
peiska rådet sitt samtycke till kommissionens första planer på ett system för höghastighetståg. Därefter antog rådet utkast till nät för kombinerade transporter,
vägtransporter och vattenvägar. I mitten på 1990-talet fattade också Europeiska
Rådet beslut om de s.k. Essenprojekten, d.v.s. de 14 särskilt prioriterade projekt som
i första hand borde genomföras och till vilka EU-stöd skulle lämnas. Projekten gällde
att bygga allt ifrån flygplatser till järnvägslinjer för höghastighetståg i internationella
korridorer. Av dessa projekt fanns två med särskilt svensk intresse, nämligen den fasta förbindelsen mellan Sverige och Danmark samt den s.k. Nordiska triangeln. Rådet
och Europaparlamentet antog 1996 riktlinjer för utvecklingen av transeuropeiska
transportnät. I beslutet samlades de befintliga förslagen för de olika transportmedlen
samt kriterier för urval och finansiering av projekt av gemensamt intresse.
Varje land pekade ut lämpliga sträckor i nätet enligt gemensamt definierade
kriterier. Ungefär tio år efter att TEN-T introducerats stod det klart att de ursprungliga ambitionerna inte hade uppfyllts till fullo. År 2003 hade enbart en tredjedel av
nätverket byggts och endast tre av 14 specifika projekt hade färdigställts. Efter en
omfattande utvärdering av en lång rad potentiella projekt rekommenderade den s.k.
van Miert-kommissionen att EU skulle prioritera och underlätta genomförandet av
30 specifika projekt inom TEN-T. Våren 2004, strax före EU:s utvidgning med nya
medlemsländer, togs beslut i huvudsak enligt kommissionens förslag. Därefter har
TEN-T-nätet utvidgats till att täcka de nya medlemsländerna och därtill har nätets
förlängning in i EU:s grannländer pekats ut.
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TEN-T med prioriterade projekt och förlängning av nätet in i EU:s grannregioner
(Wider Europe)7

Rättslig grund
EG-fördragets avdelning XV (artiklarna 154–156) behandlar de transeuropeiska
näten. Där står att gemenskapen ska bidra till att utveckla transeuropeiska nät som
medverkar till att man uppnår de båda målen att få den inre marknaden att fungera
harmoniskt samt att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen. Infrastrukturen inom transport-, telekommunikations- och energisektorerna måste sammankopplas så att alla, även de som bor på öar, i inlands- eller randområden, i full
utsträckning kan utnyttja fördelarna med ett område utan inre gränser.

7
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Budget och kostnader
EU:s sammanlagda budgetanslag för de transeuropeiska näten uppgick till 2,3 miljarder euro för perioden 1995–2000. Anslaget har ökats till 4,6 miljarder euro för perioden 2000–2006. Till dessa belopp kommer den finansiering som sker genom ERUF
(Europeiska regionala utvecklingsfonden) och Sammanhållningsfonden, närmare
bestämt 14 miljarder euro under perioden 1995–2000 för projekt av gemenskaps
intresse i de så kallade sammanhållningsländerna Irland, Spanien, Portugal och
Grekland. EIB (Europeiska investeringsbanken) och EIF (Europeiska investeringsfonden) deltar också i finansieringen av de transeuropeiska näten, EIB genom att tillhandahålla lån till förmånlig ränta och EIF genom att ställa upp garantier för lånen.
Den sammanlagda kostnaden för de transeuropeiska nätprojekten beräknas bli
mellan 400 och 500 miljarder euro. Det står därmed klart att den offentliga finansieringen inte räcker till för att täcka alla dessa utgifter. Den privata sektorn engageras
att i större utsträckning delta i finansieringen av näten genom att partnerskap mellan
offentlig och privat sektor uppmuntras.
Den totala budgeten för budgetperioden 2007–2013 har i skrivande stund ännu
inte fastställts. Ministerrådet antog den 16 mars 2007 en gemensam ståndpunkt avseende den förordning som ska reglera budgeten för TEN under denna tidsperiod. En
gemensam ståndpunkt är inte ett slutgiltigt beslut i ärendet. Frågan ska behandlas av
Europaparlamentet innan ett formellt beslut kan fattas. Den gemensamma ståndpunkten anger dock ministerrådets ståndpunkt i frågan, som innebär att den totala
budgeten för TEN beräknas bli 8 168 miljoner euro för 2007–2013.8
Europeiska Investeringsbanken, EIB ger även betydande stöd till finansieringen
av transeuropeiska nät. Under perioden 1993–2005 beviljade banken lån på 69
miljarder euro till transeuropeiska transportnät och 9 miljarder euro till transeuropeiska energinät. År 2005 finansierade banken insatser till förmån för transeuropeiska transportnät och transportkorridorer till ett belopp av 7,7 miljarder euro inom
unionen och 550 miljoner euro i Rumänien. EIB har aktivt bidragit till att utarbeta
det europeiska initiativet för tillväxt, som godkändes av Europeiska rådet i december
2003. Initiativet syftar till att stärka den långsiktiga tillväxtpotentialen i EU genom
ökade investeringar i TEN samt i innovation och forskning och utveckling. För att
stödja det europeiska initiativet för tillväxt har banken inrättat en ny investerings
mekanism för transeuropeiska transportnät med målet att investera 50 miljarder
euro inom detta område fram till 2010.9

8

9
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TEN-T-kostnader och finansiering år 1994–201310

Anmärkning Figures for the period 2007–13 are estimates
dependent on adoption of Comission proposals on funding.

I kapitel om finansieringsmöjligheter genom EU-program beskrivs aktuella möjlig
heter till finansiering.

Omfattning och innebörd
Det transeuropeiska transportnätet omfattade år 2004 nästan hälften av den sammanlagda varutransporten och passagerartrafiken i unionen. År 2020 omfattar
TEN-T 89 500 km väg och 94 000 km järnväg, varav 20 000 km höghastighetslänkar
som klarar minst 200 km/h. Inlandsvattenvägarna (flod- och kanaltrafik) omfattar
11 250 km, 210 inlandshamnar inkluderat, samt 294 hamnar och 366 flygplatser.
Färdigställande av nätverket år 2020 inkluderar felande länkar, som väntas öka
det befintliga vägnätet med 4 800 km och järnvägsnätet med 12 500 km. Dessutom
kommer 3 500 km väg, 12 300 km järnväg och mer än 1 740 km av inlandsvatten
vägarna att bli uppgraderade.
Med utgångspunkt i att trafiken mellan medlemsstaterna förväntas dubbleras till
år 2020 krävs att investeringar i TEN-T-nätet färdigställs och moderniseras. Investeringarna kräver att prioriteringar koncentreras till att omfatta investeringar som
implementerats på nationell nivå, vilket kräver en samverkan på europeisk nivå.11
Vissa av de stora projekten är redan färdiga, som den fasta förbindelsen mellan
Sverige och Danmark över Öresund, en ny flygplats i Milanos utkant, ett nät av
höghastighetståg mellan London, Bryssel och Paris och järnvägsförbindelsen mellan
Belfast, Dublin och Cork. Mycket återstår dock att göra fram till 2010, framför allt när
det gäller tekniskt komplicerade och kostsamma tunnel- och broprojekt. Det gäller
också att lösa upp de flaskhalsar som hindrar utvecklingen av järnvägsfrakten.
10 Trans-European Tranport Network) Ten-T priority axes and projekts 2005
11 http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/index_en.htm
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Färdigställandet av nätverken kommer att ha en stor inverkan på minskningen av
restid för passagerare och gods. En studie av kommissionen från 2004 visar på avsevärda tidsvinster genom de 30 prioriterade projekten som utgör stommen i TEN-T,
bland annat en minskning på 14 procent av trängseln samt förbättrad järnvägstrafik.
För enbart mellanregional trafik utgör vinsterna 8 miljarder euro varje år. Dessutom
förväntas godstransporterna inom EU att öka med mer än två tredjedelar mellan
2000 och 2020 och dubbleras i de nya medlemsländerna. Godstransporterna mellan
medlemsländerna förväntas att utgöra den största ökningen. Utan TEN-T kommer
transportökningen att bli omöjlig att hantera och den ekonomiska tillväxten kommer
att hämmas.
En kommitté för det transeuropeiska transportnätet har inrättats vid kommissionen. Kommissionen ska vartannat år sammanställa en rapport om genomförandet
av riktlinjerna. Vart femte år ska kommissionen utvärdera de framsteg som gjorts i
genomförandet av nätet och ange om riktlinjerna bör anpassas.12

Utvidgning och extern dimension
I och med utvidgningen av EU till länderna i Central- och Östeuropa ökar de transeuropeiska nätens betydelse, eftersom utvidgningen kommer att innebära att näten
omfattar hela kontinenten. Att bygga ut de transeuropeiska näten är mycket viktigt
för att utvidgningen ska bli en framgång.
Vid sidan av kandidatländerna finns länder österut (Ryssland och övriga länder
i OSS) och söderut (Medelhavsområdet). Att på ett effektivt sätt koppla samman de
transeuropeiska näten med näten i dessa länder kommer att bidra till en harmonisk
utveckling av det ekonomiska samarbetet med och mellan dessa länder.

Riktlinjer
Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juli 1996 om
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet13 anger
följande mål och åtgärder för TEN-T:

Mål
Målen för det transeuropeiska transportnätet är att:
• säkerställa framkomligheten för personer och varor,
• erbjuda användarna infrastruktur av hög kvalitet,
• basera verksamheten på alla transportslag,
• möjliggöra ett optimalt utnyttjande av befintlig kapacitet,
• vara driftskompatibelt i alla sina beståndsdelar,
• täcka EU i dess helhet,
• förutse en utbyggnad till EFTA:s medlemsstater, länderna i Central- och Öst
europa samt Medelhavsländerna.
12 Källa: 2007-03-02, http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24094.htm
13 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/l24094.htm
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De prioriterade åtgärderna omfattar:
• skapande av förbindelser som krävs för att underlätta transporter,
• optimering av den befintliga infrastrukturens effektivitet,
• samordning av de olika delarna av nätet,
• integrering av miljödimensionen i transportnätet.
Alla projekt som uppfyller ovan nämnda mål ska betraktas som projekt av gemensamt
intresse.

Transportnätet
Det europeiska transportnätet ska gradvis införas på gemenskapsnivå fram till år
2010 genom att infrastruktur för land-, sjö- och lufttransporter integreras i enlighet
med de beslutade översiktsplanerna för TEN-T. TEN-T-länkarna har utsetts i enlighet med prioriteringar14 som gäller generellt för alla transportslag inom TEN-T:
1. Skapande och utbyggnad av förbindelser, viktiga förbindelselänkar och utveckling av samtrafikförmåga som gör det möjligt att avlägsna flaskhalsar, färdigställa
avsnitt som saknas och komplettera de stora förbindelselederna
2. Skapande och utveckling av infrastruktur för nätets tillgänglighet för att kunna
knyta samman öar, inlandsområden och randområden med gemenskapens centrala regioner
3. Optimal kombination och integrering av olika transportslag
4. Integrering av miljödimensionen i förverkligandet och utvecklingen av nätet
5. Successiv samordning av de olika delarna i nätet
6. Optimering av den befintliga infrastrukturens kapacitet och effektivitet
7. Upprättande och iordningställande av förbindelsepunkter för samtrafik och anordningar för överföring av gods mellan olika transportslag

Vägnät
Vägnätet består av motorvägar och vägar av hög standard och ska kompletteras
med nya vägar och sådana som ska byggas ut. Det omfattar trafikstyrning och trafik
information till användarna och bygger på ett aktivt samarbete mellan europeiska,
nationella och regionala trafikstyrningssystem. Det ska garantera användarna en hög,
jämn och kontinuerlig nivå på service, komfort och säkerhet.

Järnvägsnät
Järnvägsnätet består av höghastighetsnätet och det konventionella järnvägsnätet.
Det erbjuder användarna en hög kvalitets- och säkerhetsnivå, tack vare sin kontinuitet och driftskompatibilitet, och tack vare ett samstämmigt trafikledningssystem.

14 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG
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TEN-T-vägnätet i Sverige, enligt beslut 2004.15

TEN-T-järnvägsnätet i Sverige, enligt beslut 2004.17

TEN-T-hamnar kategori A i Sverige, enligt beslut 2001

TEN-T-flygplatsnätet i Sverige, enligt beslut 2004.18

För att se kartorna i förstoring se nedanstående länkar.
15
16
17
18

http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/doc/schema/road/2004_guidelines_roads_sweden_en.pdf
http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/doc/schema/seaports/2003_accession_seaports_cat_a_north.pdf
http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/doc/schema/rails/2004_guidelines_rails_sweden_en.pdf
http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/doc/schema/airports/2004_guidelines_airports_finalnd_sweden_en.pdf
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Nätet för inre vattenvägar och inlandshamnar
Detta system består av floder och kanaler samt olika bifloder och förgreningar som
binder samman dessa, hamninfrastruktur och effektiva trafikstyrningssystem. Tekniska krav ställs. Kusthamnarna utgör förbindelsepunkter mellan sjötransport och
övriga transportslag. De erbjuder utrustning och tjänster för passagerare och gods
(färjetransport, etc.).

Flygplatsnätet
Flygplatsnätet består av flygplatser av gemensamt intresse, som är belägna på EU:
s territorium och är öppna för kommersiell flygtrafik. Nätet för kombinerade transporter omfattar järnvägar och inre vattenvägar som tillsammans med eventuella
inledande och/eller avslutande vägsträckor möjliggör långväga transporter av gods
och tjänster som omfattar samtliga medlemsstater. Det omfattar även anläggningar
som möjliggör överföring av gods mellan olika transportnät.
Det finns tre klassificeringar av flygplatserna inom TEN-T-nätet – internationella
knutpunkter, gemenskapsknutpunkter och regionala knutpunkter. Kriterierna för val
av flygplatserna av gemensamt intresse inom respektive klass är följande19;

Internationella knutpunkter omfattar alla flygplatser där;
Det årliga passagerarantalet är minst 4 500 000, eller det årliga antalet kommersiella flygningar är minst 100 000, eller den årliga fraktvolymen är minst 150 000 ton,
eller det årliga passagerarantalet från tredje land är minst 1 000 000 eller varje ny
flygplats som anläggs för att ersätta en existerande internationell flygplats som inte
kan byggas ut ytterligare på plats.

Gemenskapsknutpunkter omfattar alla flygplatser där;
Det årliga passagerarantalet omfattar mellan 900 000 och 4 499 999, eller den årliga
fraktvolymen omfattar mellan 50 000 och 149 999 ton, eller det årliga passagerarantalet omfattar mellan 500 000 och 899 999 där minst 30 procent av trafiken utgörs av
utrikesflyg, eller det årliga passagerarantalet omfattar mellan 300 000 och 899 999
och som är belägna utanför det europeiska fastlandet med ett avstånd på mer än 500
km till närmaste internationella flygplats.

Regionala knutpunkter och anknytningspunkter omfattar alla
flygplatser där;
Det årliga passagerarantalet omfattar mellan 500 000 och 899 999 och där utrikesflyget uppgår till mindre än 30 procent eller det årliga passagerarantalet omfattar
mellan 225 000 och 499 999, eller den årliga fraktvolymen omfattar mellan 10 000
och 49 999 ton, eller flygplatsen ligger på en ö i en medlemsstat, eller flygplatsen ligger i ett av gemenskapens inlandsområden och erbjuder kommersiella tjänster med
flygplan som har en högsta startvikt på över 10 ton.
19 Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG v den 23 juli 1996
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Internationell
knutpunkt

Gemenskaps
knutpunkt

Regional
knutpunkt

Årliga passagerarantalet är minst

5 000 000

1 000 000 –
4 499 999

250 000 –
899 999

Årliga kommersiella flygningar är minst

100 000

–

–

Årliga fraktvolymen är minst

150 000 ton

50 000 –
149 999 ton

10 000 –
49 999 ton

Årliga passagerarantalet från tredje land
är minst

1 000 000

–

–

Sammanställning över volymkriterierna för flygplatsklassificeringen

Trafikstyrnings- och informationsnätet
Nätet omfattar tjänster som rör trafiken till sjöss, längs kuster eller i hamnar, system
för positionsbestämning av fartyg, rapporteringssystem för fartyg som transporterar
farligt gods, kommunikationssystem för nödsignalering och säkerhet till sjöss.
Nätet för flygtrafikledning omfattar det luftrum som är avsatt för allmän flygtrafik,
flygrutter, hjälp till flygnavigering, planerings- och styrsystem för trafikflödena och
kontrollsystem för flygtrafiken.

Prioriterade projekt
Under 2004 antogs reviderade riktlinjer för TEN-T inklusive en utökad lista med 30
prioriterade projekt. I enlighet med rekommendationerna från 2003 som högnivågruppen ”Van Miert” gjort om de transeuropeiska transportnäten har Europeiska
kommissionen fastställt en ny förteckning med 30 prioriterade projekt som bör
påbörjas före 2010.
Kriterierna för projektprioriteringen bygger i synnerhet på projektens ekonomiska
bärkraft, de berörda medlemsstaternas engagemang för att följa en i förväg uppgjord
tidsplan för planeringen av projektet, effekterna på personers och varors rörlighet
mellan medlemsstaterna, sammanhållningen och en hållbar utveckling.20
År 2004 uppskattades den totala kostnaden för de 30 prioriterade projekten till
år 2020 till 225 miljarder euro, inklusive 112 miljarder euro för att färdigställa de 14
ursprungliga projekten från 1994. Den senaste tillgängliga informationen från medlemsstaterna från 2005 indikerar att den återstående investeringen som krävs har
ökat till 252 miljarder euro. Om alla andra projekt av gemensamt intresse, men som
inte är med på den prioriterade listan, inkluderas så överstiger den totala kostnaden
till att färdigställa TEN-T 600 miljarder euro. Det kan synas vara mycket men enligt
EU-kommissionen uppgår investeringsmedlen för de 30 prioriterade projekten till
endast cirka 0,16 procent av EU:s BNP, medan färdigställandet av de prioriterade
projekten förväntas ge ytterligare ekonomisk tillväxt på 0,23 procent av BNP.21
20 Europaparlamentets och rådets beslut nr
21 http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/funds_
en.htm 884/2004/EG av den 29 april 2004
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Denna förteckning beaktar till fullo den nya utvidgningen och syftar till att inrätta
mobilitetsplaner som är mer hållbara genom att investeringarna koncentreras till
järnvägstransporter och inre vattenvägar. Alla 30 prioriterade projekt har fastställts
vara av europeiskt intresse i syfte att påskynda genomförandet av gränssträckorna.
De 30 prioriterade projekten är;
1.

Järnvägsförbindelsen Berlin-Verona/Milano-Bologna-Neapel-Messina.

2.

Höghastighetståget Paris-Bryssel-Köln-Amsterdam-London.

3.

Järnvägsförbindelsen för höghastighetståg i sydvästra Europa.

4.

Järnvägsförbindelsen för höghastighetståg öster (inkl. Paris-Strasbourg/Luxemburg).

5.

Traditionell järnväg kombinerad transport: Betuwelinjen

6.

Järnvägsförbindelsen Lyon-Trieste-Divaca/Koper-Ljubljana-Budapestukrainska gränsen.

7.

Vägförbindelsen Igoumenitsa/Patra-Aten-Sofia-Budapest.

8.

Den intermodala förbindelsen Portugal/Spanien och resten av Europa.

9.

Järnvägsförbindelsen Cork-Dublin-Belfast-Stanraer

10. Flygplatsen Malpensa i Milano (färdigställd 2001).
11. Den fasta Öresundsförbindelsen (färdigställd 2000).
12. Järnvägs- och vägförbindelsen ”Nordiska triangeln”.
13. Vägförbindelsen Irland/Förenade kungariket/Benelux.
14. Järnvägsförbindelsen ”West coast main line”.
15. Det globala satellitbaserade systemet för positionsbestämning och navigation
Galileo (2008).
16. Järnvägsförbindelsen för godstrafik genom Pyrenéerna Sine/Algeciras-Madrid-Paris.
17. Järnvägsförbindelsen Paris-Stuttgart-Wien-Bratislava.
18. Vattenvägen Rhen/Maas-Main-Donau.
19. Driftskompatibiliteten för järnvägsnätet för höghastighetståg på den iberiska halvön.
20. Järnvägsförbindelsen mellan Tyskland och Danmark över Fehmarn Belt.
21. Sjömotorvägar: Östersjön, Atlantiska bågen, Sydösteuropa, västra Medelhavet.
22. Järnvägsförbindelsen Aten-Sofia-Budapest-Wien-Prag-Nürnberg /Dresden.
23. Järnvägsförbindelsen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien.
24. Järnvägsförbindelsen Lyon/Genève-Basel-Duisburg-Rotterdam/Antwerpen.
25. Järnvägsförbindelsen Gdansk-Warszawa-Brno/Bratislava-Wien.
26. Järnvägs- och vägförbindelsen Irland/Förenade kungariket/ kontinenten.
27. Järnvägsförbindelsen ”Rail Baltica” Warszawa-Kaunas-Riga Tallinn-Helsingfors.
28. ”Eurocaprail” på järnvägsförbindelsen Bryssel-Luxemburg-Strasbourg.
29. Järnvägsförbindelsen i den intermodala joniska/adriatiska havskorridoren.
30. Flodförbindelsen Seine-Schelde.
Rapporten inkluderar även projekt i de nya medlemsstater som anslöt sig till unionen
den 1 maj 2004. Hänsyn bör tas till resultatet av detta samarbete.22
22 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT nr 884/2004/EG av den 29
april 2004 om Ändring av beslut nr 1692/96/EG om gemenskapens riktlinjer for utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet, punkten 9
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En europeisk samordnare
För att underlätta ett samordnat genomförande av de prioriterade projekten får kommissionen, i samförstånd med de berörda medlemsstaterna, utse en person som ska
ha titeln ”europeisk samordnare”. Koordinatorn ska å kommissionens vägnar agera
för projektet, för att bland annat underlätta samordning. Samordnaren ska upprätta
en plan för sitt arbete samt en rapport om de framsteg som gjorts. För att effektivt genomföra sitt uppdrag ska samordnaren rådgöra med medlemsstaterna, de regionala
och lokala myndigheterna, operatörerna och användarna av de olika transportsätten
samt med företrädare för intresseorganisationer.
Prioriterade TEN-T inom EU23. Projekt 12 Nordiska triangeln och projekt 21 Motorways of the
Sea berör Stockholm-Mälarregionen geografiskt.

23 http://ec.europa.eu/ten/transport/priority_projects_minisite/map_en.htm
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Motorways of the Sea – Sjömotorvägarna
Ett av de 30 prioriterade projekten är Motorways of the Sea – Sjömotorvägarna.
Sedan 2001 ingår sjöfarten i transportnätverken genom att kusthamnarna då inkluderades i TEN-T. Sjömotorvägskonceptet ingår sedan april 2004 i de reviderade
riktlinjerna för TEN-T. Sjömotorvägarna kommer ytterligare att betona sjöfartens
roll inom infrastrukturen i utvecklingen av ett effektivt, säkert och miljövänligt
transportsystem. Sjömotorvägskonceptet syftar till att stärka sammanhållningen och
perifera regioners tillgänglighet inom EU samt att minska trycket på unionens vägnät. Målsättningarna kan uppnås genom att koncentrera godsflöden eller att skapa
uthålliga och frekventa sjötransporter mellan EU-länderna och med omvärlden.
Genom sjömotorvägskonceptet ska sjötransporterna effektiviseras med utveckling av
infrastruktur i form av exempelvis isbrytning, trafikinformationssystem, hamninfrastruktur och anslutningar till hamnar från både land- och sjösidan.
Sjömotorvägarna består av fyra korridorer;
• Östersjön. Länkar ihop länderna kring Östersjön med Central- och västra Europa,
inklusive sträckan genom Nordsjön/Öresund.
• Västra Europa. Sträcker sig från Portugal och Spanien, via Atlantiska arken till
Nordsjön och Irländska havet.
• Sydöstra Europa. Länkar ihop Adriatiska havet med Ioniska havet och östra Medel
havet, inklusive Cypern.
• Sydvästra Europa. Länkar ihop västra Medelhavet, Spanien, Frankrike, Italien,
inklusive Malta med Sjömotorvägen Sydöstra Europa och Svarta havet.
Sjömotorvägarna utgör alternativ för att göra det möjligt att avlasta flaskhalsarna på
land. Projektet syftar till att koncentrera varuflödet till ett begränsat antal hamnar.
Medlemsstaterna uppmanas att tillsammans inrätta gränsöverskridande farleder till
sjöss genom anbudsförfaranden.

Hamnar
I Europaparlamentets och Europeiska Rådets beslut definieras tre kategorier av
hamnar: A, B och C. För att hamnen ska kunna klassificeras som TEN-T-hamn måste
någon av kategorierna överensstämma.24
• Kategori A, som omfattar kusthamnar av internationell betydelse (med en årlig
fraktvolym på minst 1,5 miljoner ton, eller 200 000 passagerare). För att ingå i
denna kategori måste hamnen vara kopplad till TEN-T-landtransport (tåg, väg
och/eller inlandssjöfart)

24 Decision No 1346/2001/EC of the European Parliament and of the
Council of 22 May 2001 amending Decision No 1692/96/EC as regards
seaports, inland ports and intermodal terminals as well as project
No 8 in Annex III, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32001D1346:EN:HTML
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• Kategori B, som omfattar hamnar av betydelse för EU (med en fraktvolym på minst
0,5 miljoner ton eller mellan 100 000 och 200 000 passagerare.).
• Kategori C, som omfattar regionalt tillgängliga hamnar (hamnar belägna på öar, i
avlägsna områden och yttre randområden).

Möjligheter
Genom att en hamn ges TEN-T-status finns möjlighet till EU-stöd för infrastrukturoch telematikinvesteringar, förutsatt att vissa förutsättningar som anges i beslutet
om Motorways of the Sea är uppfyllda: Infrastruktur och anordningar vid minst två
hamnar i två medlemsländer, som ska inbegripa delar i minst en medlemsstat såsom
hamnanordningarna, elektroniska logistikhanteringssystems säkerhet och trygghet,
administrativa- och tullprocedurer, liksom infrastruktur för land- och vattentillgänglighet, inklusive året-runt navigation, i synnerhet tillgången till anordningar för
muddring och vintertillgång med isbrytare. Detta innebär att hamnarna förutsätts
spela en aktiv roll i utvecklingen. Den andra viktiga aspekten är kravet på att binda
samman sjölänkarna med landtransportkorridorer. Sjömotorvägarna är inte bara
en subventionsmodell utan ska också ses som en kvalitetsstämpel som garanterar
”motorvägsstandard” utan hinder för gods och för information. Begreppet är dock
inte oomstritt. Definitionen är vag. Informellt nämns ett krav på att antal avgångar
per dag för att komma i fråga. Kritikerna menar dock också att subventionerna riskerar att snedvrida konkurrensen.25

25 Strategiska frågor för hamnar och terminaler i Stockholmsregionen (2005)
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Stockholm-Mälarregionen omfattar noder och länkar som pekats ut inom TEN-T.
Samtliga transportslag finns representerade.
Två av de 30 prioriterade projekten berör Stockholm-Mälarregionen geografiskt:
• Projekt nr 21– Motorways of the Sea – Sjömotorvägarna
• Projekt nr 12 – Nordiska triangeln
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Nordiska triangeln
Nordiska triangeln är ett av de 30 prioriterade projekten. Det omfattar väg, järnväg
och maritim infrastruktur som länkar samman Oslo-Malmö-Stockholm, Åbo, Helsingfors och den finsk-ryska gränsen. Totalt omfattar Nordiska triangeln 1 900 km
väg och 2 000 km järnväg.

Fakta

Vägnät i Nordiska triangeln inom Sverige
E4
E18
E6
Järnvägsnät i Nordiska triangeln inom Sverige
Södra och Västra Stambanan
Västkustbanan

Vägprojekt som innebär uppgradering till motorvägsstandard återfinns på några
sträckor. Uppgradering av järnvägslänkarna ska möjliggöra hastigheter på minst 160
km/h och på vissa delar mer än 200 km/h.
Nordiska triangeln26

26 http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/axes_en.htm
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Fakta

Projektet Europakorridoren startades 1993 av kommunerna Jönköping, Värnamo, Ljungby och Helsingborg. Korridoren är delvis gemensam med Nordiska triangeln: I Europakorridoren ingår den s.k. Europabanan från Stockholm
via Jönköping och Helsingborg till Köpenhamn och vidare ner till Hamburg.
Denna järnväg ska också byggas med höghastighetskapacitet och komplettera
hela det övriga järnvägsnätet. År 2001 slogs Europakorridoren och Götalandsbanan samman och idag är ca 40 kommuner, landsting, regionförbund,
handelskammare och företag medlemmar i Europakorridoren. Det finns också
några medlemmar i Danmark och Tyskland.27

Vägnät i Stockholm-Mälarregionen
E4, E18 och E20 ingår i TEN-T-nätet i Stockholm-Mälarregionen.

Fakta

E4 är Sveriges enskilt viktigaste väg för såväl person- som godstransporter.
Den förbinder Norrlandskusten med Stockholm och Sydsverige samt vidare
mot Europa. E4, delen Helsingborg–Stockholm, ingår i den Nordiska Triangeln
som är en prioriterad del av EU:s utpekade transeuropeiska transportnätverk
(TEN-T), där hela E4 ingår.28
E18 förbinder västra Svealand med Stockholm. E18 ingår i den Nordiska
triangeln som i sin tur ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T). E18 har särskild betydelse för transporterna mellan Norge,
Sverige, Finland och Ryssland.
E20 förbinder storstadsregionerna Göteborg och Stockholm och är därmed
en viktig vägförbindelse för godstransporter mellan Göteborg/Västkusten och
Bergslagen/Mälardalen/Stockholmsområdet. E20 ingår på delen Örebro-Stockholm i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Behov, brister och pågående planering
Standarden på de utpekade sträckorna inom Stockholm-Mälarregionen varierar. Ett
antal objekt finns med i den nationella planen för vägtransportsystemet 2004–2015.
Förbifart Stockholm är den viktigaste planerade väginvesteringen över Saltsjö-Mälar
snittet för att knyta ihop Storstockholm. I den nationella väghållningsplanen finns
endast medel för vidare utredning och projektering. Utan förbifarten riskeras en
tudelning av Stockholmsregionen i en nordlig och en sydlig bostads- och arbetsmarknad. Norrortsleden och Södertörnsleden är två viktiga tvärförbindelser som finns
upptagna i länstransportplanen.
I den nationella väghållningsplanen åtgärdas de sista kvarvarande bristerna på
Europavägarna. Det sista kvarstående behovet på E4 (förutom nord-sydliga förbindelser) åtgärdas i och med utbygganden av sträckan Uppsala-Mehedeby. På E18
pågår åtgärder så att vägen blir mötesseparerad genom hela Mälardalen och kapaci-

27 www.europakorridoren.se
28 Vägverket NPVS_2004-93
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teten höjs genom utbyggnad till motorväg på de mest belastade sträckorna. På E20
blir hela sträckan mellan Örebro och Stockholm mötesseparerad.
Kvarstående behov finns längs E18 på sträckorna öster och väster om Västerås.
Längs E20 finns behov av en genare anslutning mellan E 18 och E 20 vid Kungsör,
enligt Stockholmsberedningen.
I den nationella planen finns ett antal åtgärder avseende infarterna; den mest
omfattande gäller E18 Hjulsta-Kista. De kvarvarande behoven är ändå stora. På E18
från nordost är framkomligheten dålig och där uppstår problem med köbildning vid
högtrafik. Åtgärder har föreslagits i RUFS och Stockholmsberedningen. Motsvarande
förhållanden gäller E4 mot Arlanda liksom in mot Stockholm såväl söder som norr
ifrån. Även där har åtgärder föreslagits i RUFS och av Stockholmsberedningen.
I tilläggsdirektiven i april 2003 uttalade regeringen att det europeiska perspektivet ska beaktas när Vägverket gör sina prioriteringar. Delar av det statliga vägnätet
ingår i det transeuropeiska transportnätet TEN-T. Vägverket ska särskilt beakta
prioriteringar inom TEN-T.
Sammanställning Vägobjekt inom TEN-T-nätet i Stockholm-Mälarregionen
Vägnr

Sträcka/Objekt

Standard idag

Planerad åtgärd

Nationell plan
2004–2015

Kostnad mnkr
(Nationell plan)

E4

Stockholm

Bristande kapacitet
vid Saltsjö-Mälar
snittet

Vägutredning
framtagen för ny
E 4, nordsydliga
förbindelser genom
Stockholm.

2012–2015,
senare

15 000

E4

Uppsala-Mehedeby

Tvåfältig väg

Ny motorväg beräknas öppna 2007

Tidigare,
2004–2005,
2006–2007

4 100

E18

AdolfsbergLekhyttan.

Byggs nu(?)

2004–2005,
2006–200729

660
Avslag TEN-T-bidrag

E 18

Västjädra och
Västerås

Kapacitetsproblem,
13 m bred med
mötesseparering

2008–2011

145

E18

Sagån-Enköping

Ej mötesseparerad

2006–2007,
2008–2011

720

E18

Hjulsta-Ulriksdal

Tidigare,
2006–2007,
2008–201130

2 230
Avslag TEN-T-bidrag
(ca 15 år sedan)

E18

Tpl Görla

2006–2007

30, samfinans med
Norrtälje

Ny motorväg

29 Även i perioden 2008–2011 enligt Vägverkets förslag till reviderad
nationell plan, april 2007.
30 Senareläggs till 2012–2015 och senare enligt Vägverkets förslag till
reviderad nationell plan, april 2007.
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Vägnr

Sträcka/Objekt

Standard idag

Planerad åtgärd

E 20

Norra länken

Motorväg i tunnel
Stora problem med
framkomlighet
och trafiksäkerhets
risker samt stora
miljöstörningar för
de boende i området.

Nationell plan
2004–2015

Kostnad mnkr
(Nationell plan)

2008–201,
2012–2015,
senare31

6 510

Länstransportplan
Riksväg 73

Älgviken-Fors

Ansökan om
TEN-T-bidrag söktes
73, år 2006. Ansökan
avslogs.

Objekt genom TEN-T
1998–1999 erhölls EU-stöd genom TEN-T om 6 miljoner euro till E18 mellan Örebro
och Arboga.
Ramanslaget i Sverige, enligt regeringens regleringsbrev, för transeuropeiska
nätverk var för år 2005 74 550 miljoner kr.32

Järnvägsnät
Södra stambanan, Västra stambanan och Ostkustbanan ingår i TEN-T-nätet i Stockholm-Mälarregionen.

Fakta

Södra stambanan Södra stambanan ingår i TEN-T-nätet och i den Nordiska
triangeln. Stråket är en dubbelspårig bana, förutom sträckan Järna –Åby som
är enkelspårig. På den norra delen är hastighetsstandarden lägre, speciellt
på sträckorna Järna – Norrköping – Linköping och Mjölby – Nässjö. Snabbtågs
trafiken på Södra stambanan är idag omfattande.33
Västra stambanan ingår i den Nordiska triangeln som länk mellan Stockholm och Oslo.
Ostkustbanan ingår i TEN-T-nätet. Banan har fyra spår från Stockholm
till den punkt söder om Rosersberg (Skavsta by) där Arlandabanan avviker
från Ostkustbanan. Norr därom har banan dubbelspår till Uppsala. Eftersom
Arlandabanans dubbelspår går parallellt med Ostkustbanan till en punkt
strax söder om Knivsta (Myrbacken) och funktionellt är en integrerad del av
Ostkustbanan finns funktionellt fyra spår även på den sträckan.34

31 Ryms inom planperioden enligt Vägverkets förslag till reviderad nationell plan, april 2007.
32 Vägverket, Delårsrapport jan-jun 2005 http://www.vv.se/filer/publikationer/vv_delarsrapp_januari_juni_2005.pdf
33 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
34 http://www.banverket.se/templates/StandardTtH____5141.asp
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Stråket Stockholm utgörs av banorna genom Stockholm och binder samman
stambarnorna. Värtabanan är en del av stråket och ingår i TEN-T-nätet och
tillsammans med färjetrafiken en del av Nordiska triangeln, alltså sammanbindningen av Köpenhamn – Oslo – Stockholm – Helsingfors. Banan går mellan
Norra station och Värtahamnen. Upprustning av banan genomfördes 2003.
Godsstråket genom Bergslagen sträcker sig från Storvik i norr till Mjölby i
söder och ingår i TEN-nätet.35

Brister, behov och pågående planering
Det finns behov av kapacitetsutbyggnad på de utpekade sträckorna inom StockholmMälarregionen. Ett antal objekt finns med i framtidsplanen för järnvägen 2004–
2015.
Inom Nordiska triangeln, inklusive Stockholm – Göteborg, finns krav på
kortare restider och bättre kapacitet. Eftersom kapacitetsproblemen är av störst
omfattning i de tre storstadsområdena har detta prioriterats i Banverkets framtidsplan. Den kraftigt förbättrade kapaciteten kring de tre storstadsområdena har en
viktig betydelse för trafiken i systemet. Det gäller framför allt för centrala Stockholm
där Citybanan genomförs. I centrala Stockholm innebär kapacitetsutbyggnaderna att
tågtrafiken i såväl pendel-, regional- och fjärrtågssystemen kan utvecklas positivt. I
direkt anslutning till nuvarande planperiod krävs dock fortsatta utbyggnader längs
Ostkustbanan/Arlandabanan, Mälarbanan och Svealandsbanan. För trafiken mellan
Stockholm och Oslo föreslås endast små kapacitetsförbättringar mellan Järna och
Katrineholm. Investeringar i framtidsplanen 2004–2015 inom Nordiska triangeln
innebär Citybanan (160 km/h), Järna-Katrineholm (ökad kapacitet, 200 km/h) samt
Ostlänken Järna-Linköping påbörjas (250 km/h).37
De största bristerna inom Nordiska triangeln är, enligt framtidsplanen,
kortfattat:38
• Restiderna är fortfarande alltför långa på sträckorna Stockholm – Malmö/Köpenhamn och Stockholm–Oslo för att kunna konkurrera med flygtrafiken. På sträckan
Göteborg – Malmö/Köpenhamn har vägtrafiken än så länge konkurrensfördelar
mot tåget. På sträckan Oslo – Göteborg har tåget svårt att konkurrera med både
vägtrafik och flygtrafik.
• Kapacitetsproblem kring storstäderna som medför att alla önskvärda tåglägen inte
kan tillgodoses.
• På flera av mellanmarknaderna inom trafiksystemet där det krävs tågbyte har restidsvinsterna inte fått genomslag på samma sätt som för ändpunktsmarknaderna.
• Bristande punktlighet leder till längre restider för resenärer som ska byta till anslutande tåg då dessa tåg inte inväntar försenade tåg.

35 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
36 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
37 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
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De största bristerna på Södra stambanan är kortfattat; tågförseningar, slitna
kontaktledningar, långa restider Stockholm-Malmö, för långa restider och bristande
kapacitet för att utveckla den regionala tågtrafiken i Östergötland och från Östergötland via Nyköping in mot Stockholm, kapacitetskonflikter i Linköping samt otidsenlig
station i Norrköping.
De största bristerna på Västra stambanan är kortfattat; tågförseningar,
bristande bankapacitet Järna-Katrineholm, behov av förbättrad plattformssäkerhet
för resenärer vid vissa stationer samt otillräcklig lastprofil på sträckan Stockholm
– Hallsberg.
De största bristerna på Ostkustbanan är kortfattat; tågförseningar, bristande kapacitet på de enkelspåriga delarna mellan Gävle och Uppsala, men även i
Uppsala och vid infarten till Stockholm, för låg bärighet och för liten lastprofil, behov
av upprustning och modernisering av Uppsala C och behov av utveckling av trafiksystemet Stockholm-Märsta/Arlanda-Uppsala, vilket inkluderar behov av upprustning
av Märsta och Knivsta stationer.
De största bristerna i Stockholms järnvägssystem är tågförseningar, låg
komfort, kapacitetsbrist genom centrala Stockholm, behov av fler tvärgående förbindelser, behov av ombyggnad av Stockholm C, behov av förstärkt kraftförsörjning
samt utrymmesbrist i driftledningscentralen.
De största bristerna på Godsstråket genom Bergslagen är tågförseningar,
ej godtagbar komfort, kapacitetsbrist på sträckan Hallsberg-Mjölby, låg bärighet
och för liten lastprofil på sträckorna Storvik-Avesta/Krylbo och Hallsberg-Mjölby,
restriktioner för den tunga godstrafiken, särskilt i Säbylund söder om Örebro, behov
av modernisering av stationerna Örebro södra och Kumla samt för långa restider.
Banverket har fått ett tilläggsuppdrag till sina planeringsdirektiv att upprätta en
framtidsplan för järnvägen. Tilläggsuppdraget innebär bland annat att projekt inom
det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) ska övervägas i den kommande planeringen. För Banverkets del rör det sig om projekt i den Nordiska triangeln och på
Haparandabanan. Dessutom innebär tilläggsuppdraget att en strategi för införandet
av det framtida signalsystemet ERTMS ska beskrivas i framtidsplanen.38
Ett exempel på investeringar i TEN-T-nätet i Banverkets framtidsplan 2004–2015
är del av Ostlänken på Södra stambanan, dvs nytt dubbelspår inklusive bangårdsombyggnad i Norrköping (2010–2015 2400 milj kr, 2016–9 000 milj kr) samt Norr
köping resecentrum (2010–2015 114 milj kr).
Ostlänken kommer att skapa förutsättningar för att utveckla den regionala
tågtrafiken i Östergötland och mellan Östergötland och Stockholmsområdet via
södra Södermanland. Kvarvarande större brister kommer dock att finnas på Södra
stambanan 2015. Tågförseningarna har inte reducerats till en acceptabel nivå. Delen
Järna – Nyköping – Norrköping av Ostlänken ingår i Stockholmsberedningens
delbetänkande (SOU 2002:11). Banverket anser också att Ostlänken är ett viktigt
projekt och beklagar att det inte varit möjligt att inrymma huvuddelen av Ostlänken
38 Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
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under planperioden 2004–2015. Däremot påbörjas Ostlänken i slutet av planperioden, drygt två miljarder kronor har avsatts i framtidsplanen. Detta kommer dock att
medföra att restidsförkortningen Stockholm-Malmö inte kommer till stånd så fort
som är önskvärt. Vidare binds inte Sveriges största arbetsmarknad i Stockholmsregionen samman med landets fjärde största i Östergötland. De möjligheter som
kapacitetsökningarna i centrala Stockholm ger tas inte till vara under planperioden.
Den regionförstoring som är önskvärd får vänta ytterligare. Kopplingen till Skavsta
flygplats kan inte heller uppnås förrän efter planperioden. Förbättrade kopplingar
till hamnarna i Norrköping och Oxelösund ligger heller inte inom perioden. Avlastningen för Västra stambanan, som Ostlänken också skulle innebära, dröjer också till
efter planperioden. 39
Banverket har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till en revidering av
den långsiktiga planen för banhållning 2004–2015, Framtidsplanen. Uppdraget gäller en översyn av den del av planen som avser investeringar. Ett reviderat förslag ska
lämnas till regeringen senast den 18 juni 2007. Banverket ska beakta de delar av det
statliga järnvägsnätet som ingår som prioriterade delar av det transeuropeiska nätet
(TEN-T): Nordiska triangeln och den svenska delen av Motorways of the Baltic Sea.40

Objekt genom TEN-T
Banverket kommer under våren 2007 att ansöka om finansiellt stöd från EU för planeringsinsatser och investeringar inom TEN-T-nätet. Ansökningarna avser perioden
2007–2013 och berör olika delprojekt inom den Nordiska triangeln, vissa projekt i
norra Sverige och olika insatser inom ERTMS. Hittills har Sverige fått cirka 120 miljoner euro i stöd från EU för åtgärder i TEN-T-nätet. Bidragsansökningarna till EU för
perioden 2007–2013 beräknas uppgå till minst 200 miljoner euro. EU-bidragen för
TEN-T-nätet går direkt in i statsbudgeten. Banverket har därför inte i den reviderade
planen räknat med några ytterligare medel utöver de planeringsramar som angivits i
uppdraget.41
Under 2005 utbetalades 212 miljoner kr i EU-bidrag för olika järnvägsinvesteringar och utvecklingsprojekt i Sverige. Bidragen ges som finansiellt stöd till EU:s
transeuropeiska nätverk (TEN-T). Stödet används både för att planera och bygga
järnväg. Bland de projekt i Stockholm som under 2005 fått bidrag Citybanan, delar
av Södra stambanan samt den nya Årstabron.42

39
40
41
42

Framtidsplan för järnvägen 2004-2015, fastställd
Förslag till reviderad framtidsplan 2008 – 2015 (2007–04–02)
Förslag till reviderad framtidsplan 2008 – 2015 (2007–04–02)
http://www.banportalen.se/upload/pdf/om_banverket/BV_AR_05_Low.
pdf sid 36
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tkr

2004

2005

Följande bidrag har utbetalats till Banverket för järnvägsinvesteringar
Citytunneln (Malmö)

Bidrag byggande

40 875

63245

Haparandabanan

Bidrag utredning

4 555

0

Malmbanan

Bidrag byggande

0

6 857

Västra stambanan/Södra stambanan

Bidrag byggande

0

90 973

Malmö-Flackarp

Bidrag utredning

4 585

STM (Signalsystem)

Bidrag utredning

4 719

Citybanan (Sthlm)

Bidrag utredning

41 667

Belopp som anslagsredovisats för
ovanstående projekt

45 430

211 946

Projekt i Sverige för vilka TEN-T-bidrag har utbetalats 2004 och 200543

Sverige har under programperioden 2000–2006 fått in ca 80–100 miljoner kr per år
för projekt inom Banverkets område. TEN-T har inte en styrande effekt på Banverkets investeringar då projekten ändå genomförs. De rekvirerade EU-medlen går
aldrig till Banverket regionalt, utan direkt in i statskassan.
1995 erhölls EU-stöd genom TEN-T om 0,665 miljoner euro till förstudie om uppgradering av järnväg Stockholm-Malmö (konventionell länk). 2004 erhölls EU-stöd genom
TEN-T om 5 miljoner euro till Citybanan genom Stockholm (konventionell länk).

Flygplatser
Stockholm Arlanda/Bromma är Stockholm-Mälarregionens internationella flygplatser i TEN-T-nätet. Följande flygplatser är utpekade som regionala flygplatser inom
TEN-T-nätet:
• Skavsta flygplats
• Norrköping
• Linköping
• Örebro
• Västerås
• Gävle/Sandviken
Marktransporterna till flygplatserna är viktiga för multimodala kedjor. Samtliga
TEN-T-flygplatser i Stockholm-Mälarregionen är belägna vid TEN-T-länkar i vägnätet. Arlanda är den enda flygplatsen som har en direkt koppling till järnvägsnätet i
TEN-T. Mellan 1996 och 2001 har EU-stöd genom TEN-T givits till projekt relaterade
till Arlanda flygplats; studier av 3:e landningsbanan samt byggande av koppling mellan Arlandabanan och flygplatsen. Totalt uppgår TEN-T-anslagen till 4,72 miljoner
euro.
43 Banverkets årsredovisning 2005
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Sjömotorvägarna och hamnar
En av Sjömotorvägarnas fyra korridorer är Östersjön, det vill säga Motorways of the
Baltic Sea. Korridoren länkar ihop länderna kring Östersjön med Central och västra
Europa, inklusive sträckan genom Nordsjön/Öresund.
Sjömotorvägarna är ett nytt koncept och arbete pågår inom projektet, såväl hos
EU-kommissionen som inom de olika sjömotorvägsregionerna. Östersjöländerna
har varit aktiva i att konkretisera sjömotorvägskonceptet. En så kallad ”task force” är
etablerad och består av representanter för EU-länderna runt Östersjön tillsammans
med EU-kommissionen och Norge. Gruppen fungerar som en referensgrupp för att
driva på samarbetet i regionen kring TEN-T och sjömotorvägskonceptet. En studie
om godsflöden och infrastruktur i Östersjöregionen har tagits fram och kommer att
utgöra ett viktigt underlag i den fortsatta utvecklingen av transportsystemet i Östersjöregionen.44
Kategori A-hamnar45 inom Stockholm-Mälarregionen är:
• Stockholm
• Nynäshamn
• Kapellskär
• Oxelösund
• Västerås
• Gävle
1996 erhölls EU-stöd genom TEN-T om 0.0850 miljoner euro till studie av utveckling
av Norviks hamn, inom Nordiska triangeln.
Projektutlysning inom Sjömotorvägarna sker återkommande. Inför projektutlysningen 2005 togs ett konkretiserande dokument fram av kommissionen (Vademecum). Dokumentet innehåller riktlinjer, utvärderingskriterier samt vilka kostnader
som är möjliga att ersätta.

44 http://ec.europa.eu/transport/intermodality/motorways_sea/index_
en.htm
45 För definition av kategorier, se sid 21
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Motorways of the Sea45

46 http://ec.europa.eu/ten/transport/maps/axes_en.htm
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Fakta

Nordic Triangle Sea Motorway är ett samarbetsprojekt mellan ett antal
hamnbolag som syftar till att erhålla investeringsstöd från EU (TEN-T /Motorways of the Sea) för att utveckla hamnverksamheten och därmed stärka sjöfartens konkurrenskraft. Nordic Triangle Sea Motorway är ett av flera pågående
projekt för utveckling av sjöfarten i Östersjön. Projektet syftar till att förstärka
konkurrenskraften för sjöfarten mellan hamnarna i Bremen, Kristiansand,
Rostock, Nynäshamn/ Norvik och Åbo/Nådendal. Nämnda hamnar är partners i
projektet. Supporting partners utgörs av regioner och delstater där hamnarna
är belägna. Regionplane- och trafikkontoret ingår som supporting partner i
det fortsatta arbetet med Nordic Triangle Sea Motorway.

TEN-T och regionens framtida infrastruktur
Transportsystemet i Stockholm-Mälarregionen står inför flertalet planerade förbättringar och förändringar, vilket kommer att påverka trafikflödena. Inom StockholmMälarregionen pågår planering för samtliga transportslag. Sammanhanget mellan
planerade investeringar är viktigt i ett TEN-T-perspektiv. Planerade investeringar i
Stockholmsområdet innebär att TEN-T förstärks standardmässigt inom regionen. De
innebär också möjligheter till förbättrade kopplingar mellan transportslagen.
TEN-T-nätet som beslutades 1996 ligger fast fortfarande. Det har inte reviderats.
I och med löpande utbyggande av vägnätet, samt nya eller förbättrade kopplingar
till TEN-T-länkar och noder, kan vissa länkar efterhand komma att få en ny roll och
klassificering.
Exempel på förbättringar är Norra länken som blir en upprustad TEN-T-länk
i centrala Stockholm och förbinder E4/E20 genom Stockholm med en motorvägs
anslutning till E20:s svenska slutpunkt i Frihamnen.
Södertörns trafiksystem påverkas av utbyggnaden av hamnverksamheten i Norvik
i Nynäshamn. Förbättringar på väg- och järnvägsnätet planeras och byggs nu i nordsydlig riktning på Södertörn. Riksväg 73 ansluter till hamnen i söder och förbinds via
Södra länken till E4/E20 i Stockholm. Södra länken ingår inte i TEN-T. Södertörnsleden avses att byggas ut med start 2009 och kommer då att vara en öst-västlig länk
med god standard som förbinder riksväg 73 och E4/E20.
En större tilldelning har gått till järnvägsnätet under 2000-talet, men prioriteringarna har växlat över åren. Hanteringen av TEN-T-medel sker på olika sätt inom
trafikverken. Inom Vägverket är det regionerna som skriver ansökningarna som
sedan går via huvudkontoret. Banverkets ansökningar sker centralt.
Att beakta TEN-T i kommande infrastrukturplanering ger möjligheter till EU-stöd
i enlighet med riktlinjerna till TEN-T.

Utvecklingsmöjligheter i Östersjöregionen
Region Skåne har varit pådrivande inom Sydsam, BSSSC och i andra sammanhang
för att initiera utarbetandet av en gemensam transportstrategi för Östersjöregionen.
De menar att transportsystemets utveckling är en av de viktiga förutsättningarna för
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en långsiktigt hållbar tillväxt i Östersjöregionen och noterar att nationella organ inom
de olika Östersjöstaterna genomför olika åtgärder och samverkar för att förbättra
dessa förutsättningar. Många regioner är också aktiva i samarbetsorganisationer och
utvecklingsprojekt. Den europeiska transport- och utvecklingspolitiken har som ett
viktigt syfte att stödja infrastrukturutveckling och samverkan över nationsgränserna.
Några av de frågor som för närvarande står i fokus är säkra och effektiva sjötransporter, genomförande av infrastrukturförbättringar av gemensam europeisk betydelse,
utveckling av intermodala transportlösningar där flera transportslag samverkar och
där järnvägen kan ges en stärkt konkurrenskraft, intelligenta transportsystem genom
bland annat ny teknik samt samverkan mellan offentliga och privata aktörer.
Region Skåne uppfattar dock att det saknas en gemensam och förankrad strategi för de viktigaste utvecklingsfrågorna för Östersjöregionens transportsystem,
trots omfattande samarbete mellan många aktörer. Ett aktivt samarbete finns inom
ett antal delregioner, men det är svagt utvecklat för Östersjöregionen som helhet.
Därför har regionen föreslagit att ett sådant projekt ska initieras. Region Skåne vill
ta initiativ till ett arbete med en transportstrategi för hela Östersjöområdet. Man
bäddar nu för detta inom bl.a. BSSSC. De tänker sig att man ska bygga vidare på det
s.k. Interbaltic-projektet och samarbeta med några starka regioner, nationella organ,
Baltic Development Forum, VASAB m. fl.

Konsekvenser för Stockholm Mälarregionen
Stockholm-Mälarregionens geografiska läge innebär att det finns starka skäl för
regionen att bidra till att samsyn om inriktning av transportfrågorna i Östersjöområdet. Regionens ekonomiska, sociala och miljömässiga förhållanden stärker motiven
ytterligare.
Stockholm-Mälarregionens geografiska läge innebär att utvecklingen i de nya
medlemsländerna och EU:s nya grannregioner får återverkningar på transportsystemet i Sverige och övriga delar av Östersjöområdet. Det nya transportmönster som
följer av EU:s utvidgning har redan påverkat Stockholm-Mälarregionen. Nu görs
mycket stora investeringar i de nya medlemsländerna. En stor del avser förbättringar
och utbyggnader av transportinfrastrukturen. Genom samverkan inom Östersjö
paletten lades en gemensam kunskapsgrund om nuvarande och väntade förhållanden i storstadsregionerna runt Finska viken inklusive aktuell status samt planerade
investeringar i transportsystemet. Samarbetet har inkluderat ett omfattande lokalt
och regionalt arbete med att sammanställa fakta om förhållandena i transportsystemet i respektive region och land samt för de olika transportslagen. Arbetet delfinansierades av Interreg II och III samt PHARE47 och TACIS48.

47 Phareprogrammet är ett föranslutningsinstrument. Det är den viktigaste kanalen för Europeiska gemenskapens ekonomiska och tekniska
samarbete med länderna i Central- och Östeuropa.
48 TACIS programmet är ett EU-program som ger tekniskt stöd till 12
länder i Östeuropa och Central- Asien (Armenia, Azerbaijan, Belarus,
Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, Turk
menistan, Ukraina and Uzbekistan)
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Exempel på redovisning av transportförutsättningarna i centrala Östersjöområdet som sammanställts inom ramen för samarbetet i Östersjöpaletten.
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Finansieringsmöjligheter genom
EU-program
Ett antal EU-program kan ge medfinansiering till projekt inom infrastrukturområdet.
Det rör sig om medfinansiering från rena infrastrukturinvesteringar till studier och
analyser som bidrar till att öka kunskapen kring regionala transport- och infrastrukturfrågor. De program som beskrivs nedan bedöms vara mest relevanta som medfinansieringskällor för regionala transport- och infrastrukturprojekt.
Programmen TEN-T, Marco Polo II, Strukturfondsprogrammen Mål 2 och Mål 3
samt 7e ramprogrammet FoU kommer att behandlas. En sammanfattande beskrivning av varje program ges angående dess innehåll och syfte och därefter en kortfattad
beskrivning av ansökningsförfarandet.

TEN-T
TEN-T är inriktat på att harmonisera, koppla samman och utveckla medlemsstaternas infrastrukturer med syfte att stärka EU:s ekonomiska och sociala sammanhållning.
TEN-T-programmet medfinansierar bland annat rena infrastrukturinvesteringar.
Av den totala budgeten avsätts den största delen för att medfinansiera projekt som
hör till de 30 prioriterade. Dessa är geografiska projekt och för Sverige omfattas den
Nordiska triangeln och Sjömotorvägen i Östersjön. Men även andra geografiska
TEN-T-projekt kan få medfinansiering. Nedan listas de kriterier som ska uppfyllas
för att projektet ska beviljas stöd.
Utöver de geografiska projekten kan också så kallade. horisontella projekt medfinansieras. Horisontella projekt är inriktade på EU-harmonisering av trafiksystem.
För tågtrafiken kan det röra sig om exempelvis införandet av EU-anpassade signalsystem och för flygtrafiken projekt med inriktning på säkerhet och effektivitet.

Stödberättigad organisation
Medfinansieringen riktar sig till den offentliga sektorn. Allt finansieringsunderlag
förbereds av sektorsansvariga organ (Banverket, Vägverket, Luftfartsverket och
Sjöfartsverket) och samordnas nationellt av Näringsdepartementet i en gemensam
EU-ansökan.

Stödberättigade projekt
a) Prioriterade projekt (30 st inom EU)
b) Projekt som avser eliminering av flaskhalsar, särskilt inom ramen för de 30 prioriterade projekten.
c) Projekt som läggs fram eller stöds av minst två medlemsstater gemensamt, särskilt
projekt som omfattar gränsöverskridande sträckor.
d) Projekt som bidrar till transportnätets kontinuitet och en optimering av dess kapacitet.
e) Projekt som bidrar till förbättrade tjänster på TEN-T och som bland annat genom
åtgärder som rör infrastrukturen främjar användarnas säkerhet och säkerställer
driftskompatibilitet mellan de nationella näten.
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f) Projekt som avser utveckling och installation av trafikledningssystem för järnväg,
väg, flyg, sjöfart, inre vattenvägar och kustfart, som säkerställer driftskompatibilitet mellan de nationella näten.
g) Projekt som bidrar till att slutföra den inre marknaden.
h) Projekt som bidrar till att återställa jämvikten mellan olika transportsätt, med
företräde för de miljövänligaste transportsätten, som transport på de inre vattenvägarna.

Medfinansieringsnivåer
Storleken på gemenskapens finansiella TEN-T-stöd uppgår till följande nivåer49:
För studier och analyser ges maximalt 50 procent i EU- medfinansiering.
För bygg- och anläggningsarbeten gäller följande medfinansieringsnivåer;
• För de geografiskt prioriterade TEN-T-projekten kan projektet få maximalt 20
procent i EU-stöd.
• För gränsöverskridande TEN-T-sträckor kan projektet få maximalt 30 procent
i EU-stöd. Detta kräver som förutsättning att de berörda medlemsstaterna har
gett kommissionen tillräckliga garantier för projektets ekonomiska bärkraft och
tidsplanen för genomförande.
• För icke-prioriterade TEN-T-projekt på transportområdet är EU-medfinaniseringen maximalt 10 procent .

Ansökningsförfarandet TEN-T
Alla EU-ansökningar från Sverige samordnas och lämnas in till EU-kommissionen av
Näringsdepartementet. Ansökningarna bereds dessförinnan av de nationella trafik
verken; Vägverket, Banverket, Luftfartsverket och Sjöfartsverket.
Näringsdepartementet söker EU-medlen. De projekt som kan erhålla stöd måste
finnas med i trafikverkens långsiktsplaner och vara nationella prioriteringar. Det
måste finnas en nationell finansieringsplan.
Enskilda hamnar och flygplatser kan skriva egna ansökningar, som lämnas till
respektive trafikverk. För Sjömotorvägsansökningar krävs att minst två hamnar, eller
konsortier, i två länder samarbetar.
I april 2007 planeras den första TEN-T-utlysningen komma från EU-kommissionen. Den kommer att bestå av ett Multi Indicative Programme, MIP, där större planerade och delvis påbörjade projekt för hela sjuårsperioden ska presenteras. Denna
kan revideras efter halva tiden då nästa MIP-utlysning kommer. Sedan kommer det
med största sannolikhet att vara möjligt att söka medel årligen för mindre projekt, för
icke-prioriterade geografiska projekt och för horisontella projekt.

49 EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Gemensam ståndpunkt 16 mars 2007
(OR. en) 2004/0154 (COD) 17032/06. http://register.consilium.europa.
eu/pdf/su/06/st17/st17032.sv06.pdf
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Marco Polo II
Syftet med Marco Polo II är att överföra gods från väg till andra transportslag, för att
bidra till ett effektivt och hållbart transportsystem. Den totala budgeten för programperioden 2007 – 2013 är 400 miljoner euro, vilket är en fördubbling av föregående
programs (Marco Polo I) budget. EU-kommissionen bedömer att varje beviljad
euro i Marco Polo-bidrag genererar minst 6 euro tillbaka i form av miljö- och sociala
vinster.50
Vid programmets slut ska detta konkret leda till att den förväntade, årliga sammanlagda ökningen av de internationella godstransporterna på väg (uttryckt i
tonkilometer) har omställts till närsjöfart, järnväg och inre vattenvägar eller till en
kombination av transportsätt där vägtransporterna är så korta som möjligt.51
Det är EU-kommissionen som leder verksamheten, men en kommitté godkänner
urvalet av projekten. Stöd beviljas till alla segment inom internationell fraktmarknad, kringliggande infrastruktur med inriktning på tjänster, dock inte forskning och
studier.

Stödberättigad organisation
Endast bolag (såväl offentliga som privata) etablerade i EU eller i länder som stödjer
programmet kan erhålla stöd.

Stödberättigade projektåtgärder
1. Gemensamt lärandeåtgärd: Syftar till att skapa nätverk för att förbättra marknadstjänster. Finansierar bl.a. utbildning, dock ej infrastrukturmedel. Projektlängden är 2 år och EU:s medfinansiering är maximalt 50 procent.
Exempel på projektinnehåll:
Förbättra rutiner och metoder i hamnar, samarbete mellan järnväg och inre vattenvägar samt förbättra prissättning, rutiner och metoder i terminaler.
2. Trafikomställningsåtgärder: Syftar till omställning från vägtransport till mer
miljöanpassade transportslag, dock ej infrastrukturmedel. Projektlängden är 3 år
och EU:s medfinansiering är maximalt 35 procent.
3. Katalysatoråtgärder: Ska vara innovativt på EU-nivå, inriktat på att lösa strukturella marknadshinder för järnväg och sjöfart, finansierar infrastrukturprojekt.
Projektlängden är 5 år och EU:s medfinansiering är maximalt 35 procent.
Exempel på projektinnehåll:
Internationell non-stop järnvägsservice, förbättra trafiken på de inre vatten
vägarna (ex. kanaltrafik) samt effektivare logistik- och IT-system.

50 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm
51 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr
1382/2003 av den 22 juli 2003
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4. Höghastighetsleder till sjöss (Nytt i MP II): Skall främja mycket storskaliga intermodala godstransporttjänster via närsjöfart. Stöd kan ges till infrastruktur. Ska vara
innovativt. Hänsyn kommer att tas till tjänstens kvalitet och andra faktorer för ett
bra resultat. Projektlängden är 5 år och EU-medfinansieringen maximalt 35 procent.
Exempel på projektinnehåll:
Effektiv inlandskommunikation genom tågspår och inlandsvattenvägar samt
förenklade procedurer, säkerhet och flexibla hamntjänster.
5. Trafikundvikandeåtgärder (Nytt i MP II): Innovativt projekt som avser att integrera
produktionslogistik och transportlogistik, Projektet skall leda till ett trafikundvikande på minst 10 procent av fraktvolymen mätt i tkm eller fordonskilometer i försörjningskedjan. Projektlängden är 5 år och EU-medfinansieringen maximalt 35 procent.
Exempel på projektinnehåll:
Modifiera produktions- eller distributionsprocesser för att uppnå kortare avstånd,
högre lastfaktorer, färre tomkörningar, mindre material och avfallsflöden eller
andra åtgärder som leder till en betydande minskning av godstrafiken (på väg).

Ansökningsförfarandet Marco Polo II
Ansökningarna skickas direkt till EU-kommissionen av projektledaren. Ingen nationell samordning krävs. Ansökan måste uppfylla följande krav:
• Stöd utbetalas endast för kostnader som uppkommer inom EU, EFTA/EES (om
avtal finns) och ansökarländer (om avtal finns)
• Projektet måste omfatta minst två kommersiella organisationer etablerade i två
olika länder som är berättigade till stöd där ett av länderna måste vara EU-land
• Subventionen är högst 1 euro per 500 tkm.
Ansökan måste innehålla beskrivning kring52:
• Letters of intent, bra affärsplaner/marknadstudier. Stort fokus sätts på projektens
trovärdighet och livskraft (credibility & viability)
• Teknisk kapacitet: trackrecords och erfarenhet hos alla partners, CVs etc.
• Speciellt uppmärksammas undvikande av miljökänsliga och urbana miljöer
• Vid lätt gods: 4 kbm = 1 ton
• Ingen oacceptabel snedvridning av konkurrensen. Frågan skall belysas i ansökan.
Följande 3 delar ska, enligt checklista i utlysningen, finnas med ansökan:
• Projektöversikt, 1 sida + formalia om aktörerna.
• Beskrivning av åtgärden, max 10 sidor
• Bilagor som stärker framställningen, marknadsundersökningar, projektekonomi/
underskott under startperioden + 1 år, samt Letter of Intent.
Mer info och Marco Polo Helpdesk: http://europa.eu.int/comm/transport/marcopolo/index_en.htm

52 http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/highlights/doc/nantes/03_
succeeding_en.pdf
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Strukturfonderna
Under programperioden 2007–2013 kommer hela Sverige att omfattas av strukturfondsmedel inom målet Regional konkurrenskraft och sysselsättning. Sverige
kommer att tilldelas cirka 13 miljarder kronor för målet Regional konkurrenskraft
och sysselsättning samt cirka 2 miljarder kronor för målet Europeiskt territoriellt
samarbete.
Det finns tre mål för EU:s sammanhållningspolitik under perioden 2007–2013;
Konvergens, Regional konkurrenskraft och sysselsättning samt Europeiskt territoriellt samarbete. För Sveriges regioner är de två sistnämnda målen aktuella.

Regional konkurrenskraft och sysselsättning
Detta program, nya Mål 2, kommer under perioden 2007–2013 att omfatta hela
Sverige. Prioriterade insatsområden är; innovativa miljöer, entreprenörskap, kompetensförsörjning, ökat arbetskraftsutbud, regionförstoring och ett utvecklat informationssamhälle. Storstad och glesbygd är också prioriterade områden i strategin.
Mål 2 finansieras av fonderna Europeiska Sociala Fonden (ESF) och den Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).
Mål 2 Socialfonden är ett nationellt strukturfondsprogram som skrivs av Arbetsmarknadsenheten på Näringsdepartementet. Programmet omfattar hela Sverige och
med detta som utgångspunkt pågår nu arbetet med att ta fram en regional plan för
Stockholms län.
För Mål 2, regional konkurrenskraft, som finansieras ur regionala utvecklingsfonden, finns åtta svensk programområden varav Stockholms län är ett. Total budget
för Sverige ur regionala utvecklingsfonden (ERUF) är 7,4 miljarder kronor för 2007
– 2013. Av detta belopp får Stockholm den minsta delen av de svenska regionerna,
297 miljoner kronor. Varje regionalt programområde skriver sitt eget regionala
strukturfondsprogram. De insatsområden som prioriteras i Stockholms program är
1) utveckla storstadens innovativa miljöer 2) företagsutveckling och 3) tillgänglighet.
Det insatsområde som ligger närmast TEN-T-området är “Regionförstoring”, som
bland annat innehåller följande åtgärdsområden;
• Stärka kopplingen mellan trafikering och infrastrukturåtgärder
• Utveckla samverkan mellan olika transportslag
• Utveckla persontransporter som förbättrar tillgängligheten och ökar förutsättningar för regionförstoring

Territoriellt samarbete
Samtliga program inom gruppen Territoriellt samarbete har gemensamt att de
innebär samarbete över landsgränser. Territoriellt samarbete är indelat i tre underprogram som för Sverige är sex gränsöverskridande-, tre transnationella- och ett
interregionalt program.
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Aktuella territoriella program för Stockholm
Gränsöverskridande program: Central Baltic
I programmet ingår åtta svenska län; Stockholm, Gotland, Gävleborg, Uppsala,
Sörmland, Västmanland, Örebro och Östergötland. Central Baltic omfattas också av
regioner i södra Finland, Åland och delar av Estland och Lettland
Programmet syftar till;
• att utveckla den ekonomiska konkurrenskraften i regionen samt att främja entreprenörskap
• att regionerna får en ökad tillgänglighet genom en förbättrad infrastruktur
• att en bättre livsmiljö skapas bestående av både sociala och fysiska förhållanden
• att stärka identiteten för Central-Baltic-området genom kulturella samarbeten

Transnationella program: Östersjöprogrammet
Det transnationella Östersjöprogrammet omfattar Sverige, Danmark, Norge, Estland,
Lettland, Litauen, Polen och delar av Tyskland, Vitryssland och Ryssland.
Programmet syftar till;
• att skapa extern och intern tillgänglighet
• att framhäva attraktiva och konkurrenskraftiga regioner
• att främja innovationer i området
• att arbeta med Östersjön som en gemensam resurs
Båda territoriella programmen som berör Stockholm förväntas bli godkända av EUkommissionen under våren 2007. Ansökningsmöjligheterna förväntas starta hösten
2007.

Interregionalt program: Omfattar hela Sverige och EU.
Det interregionala programmet syftar till att öka effektiviteten av regional utvecklingspolitik och att modernisera de ekonomiska systemen, genom erfarenhetsutbyte
mellan regioner i EU och Norge och Schweiz. Regionerna behöver inte gränsa till
varandra för att ett samarbete ska vara möjligt.
Två prioriterade områden är utpekade;
Innovation och kunskapsekonomi som innehåller åtgärder inriktade på 1) forskning, teknologi och utveckling, 2) informationssamhället, 3) entreprenörskap, SME
och utveckling inom ekonomiska sektorerna, samt 4) anställningsbarhet, personella
resurser och utbildning.
Miljö och riskhantering innehåller åtgärder inriktade på 1) energi och hållbar kollektivtrafik, 2) biodiversitet och skydd av naturresurser, 3) riskhantering inom natur
och teknologi, 4) vatten och avfallshantering samt 5) det kulturella arvet.
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Ansökningsförfarandet Strukturfonderna
Ansökningarna inom de nya strukturfondsprogrammen 2007–2013 förväntas starta
till hösten 2007. Det gäller såväl för det nya nationella Mål 2 och fler av de internationella territoriella programmen, Mål 3. Det finns i skrivande stund inga ansökningshandlingar eller ansökningsprocedurer utarbetade ännu. För Östersjöprogrammet
förväntas första ansökningsomgången starta i december 2007.
Ansökningar ställs till det ansvariga programsekretariatet för respektive program.
Ansökningsinformationen kommer att finnas på;
Mål 2 Regional konkurrenskraft och sysselsättning
• Stockholm: http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____9346.asp
Mål 3 Territoriellt samarbete:
• Transnationella Östersjöprogrammet: http://www.bsrinterreg.net/toapply.html
• Gränsöverskridande Central Baltic programmet: http://www.varsinais-suomi.fi
• Interregionala programmet för hela EU: http://www.interreg3c.net/web/fic_en

7:e ramprogrammet FoU
Den totala budgeten för EU:s 7:e Ramprogram FoU är 53 miljarder euro för programperioden 2007–2013. Av dessa avsätts 4,2 miljarder euro till sakområdet ”Transport”. Det innefattar EU-forskning för att utveckla säkrare, ”grönare” och ”smartare”
europeiska transportsystem till fördel av alla medborgare. Forskning inom transport
kommer också att ha en direkt påverkan på andra betydande områden såsom handel,
konkurrens, sysselsättning, miljö, sammanhållning, energi, säkerhet och den internationella marknaden. Medel går i första hand till forskning och studier som främjar
transport, dock inte till medfinansiering av infrastruktursatsningar. Inom delar av
programmet kan medel erhållas för pilotprojekt med visst utrymme för infrastrukturinvesteringar. Ett exempel på sådant delprogram är Civitas.
Transportsatsningar är framförallt inriktade på;
• Hållbar tranport för tåg, väg och vattenburen transport
• Utveckling av miljövänliga och effektiva motorer
• Minska klimat- och miljöpåverkan av transporter
• Intermodala regionala och nationella transporter
• Miljövänliga och säkra fordon
• Infrastruktur - konstruktion och underhåll

Ansökningsförfarandet 7:e ramprogrammet FoU
Utlysningar görs en till två gånger per år inom programmet. Den första gjordes den
22 december 2006 och inom Trafikområdet är sista ansökningsdag den 3 maj 2007.
Antal ansökningstillfällen är en till två gånger om året. Ett brett samarbete och part-
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nerskap krävs oftast med representanter från såväl forskningen, näringslivet som den
offentliga sektorn.
För varje programområde ställs olika mycket specifika krav, som publiceras på;
http://cordis.europa.eu/fp7

EIB
Eurpeiska Investeringsbanken erbjuder möjligheten att låna medel till transport och
infrastrukturprojekt inom TEN-T. Det sker genom en speciell lånegaranti som består
av 500 mEUR från EIBs egna fond och 500 mEUR från TEN-T:s budget (d.v.s. 6.25
procent av den totala TEN-T-budgeten)53

53 EU-kommissionen ”Towards an integrated approach” http://
ec.europa.eu/ten/transport/legislation/doc/com_2007_0135_en.pdf
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