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Jobba med hållbar
transport över gränserna
Ni kan söka medel till samarbetsprojekt från
EU:s program för samarbete över gränserna
kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak ger
stöd till skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom
innovation, grön ekonomi, transport och sysselsättning.
Vi fördelar 143 miljoner euro till projekt i området kring de tre
haven mellan åren 2014 och 2020. Projekten kan drivas av
myndigheter, universitet, kommuner eller ideella föreningar –
gärna i samverkan med aktörer inom den privata sektorn.
Den här broschyren är en kort introduktion till EU-programmet och vad ni kan få pengar för inom insatsområdet transport. Det handlar framför allt om att möta gemensamma
utmaningar med gemensamma lösningar.

HAV OCH HISTORIA
HÅLLER OMRÅDET SAMMAN
Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak hålls ihop av hav och en tusenårig gemensam historia fylld av utbyte och samarbete.
I området finns över 9 miljoner invånare, 2
huvudstäder, över 30 universitet och högskolor,
15 regioner och över 280 kommuner i Danmark, Sverige och Norge.

Läs mer om möjligheterna för projekt inom
transport, grön ekonomi, innovation och
sysselsättning på interreg-oks.eu.

Trevlig läsning!
Medarbetarna i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

PRIVATA AKTÖRER KAN VARA MED
Representerar ni en privat vinstdrivande organisation får ni gärna delta som partner och medfinansiär i ett projekt, men
ni kan inte formellt vara de som söker pengar. Privata aktörer som får konkurrensmässiga fördelar av att delta i ett projekt, behöver förhålla sig till reglerna om statsstöd.
Enskilda näringsidkare eller privatpersoner kan inte söka om pengar eller delta som partner.
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INSATSOMRÅDE TRANSPORT

Ni kan arbeta med projekt
inom tre specifika mål
På följande sidor kan ni fördjupa er i insatsområdet transport
och se vilka mål som ni kan söka stöd för att jobba inom.

Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak
behöver effektiva och hållbara transporter för att
vara attraktivt och tillgängligt. Bättre tillgänglighet
ger större arbetsmarknader som stärker den internationella konkurrenskraften. Men väg- och tågnäten
har idag inte tillräcklig kapacitet för de lastbilar, bilar

VÅRA TRE MÅL:
Vi investerar i projekt som vill utveckla hållbara, miljövänliga transportsystem och som
bidrar till något av dessa tre mål:
• förbättra tillgängligheten till och genom
Öresund-Kattegat-Skagerrak-området,
• minska transporttiden med miljövänliga
transportformer för personer och gods till
närmaste knutpunkt i TEN-T,
• öka det miljövänliga transportarbetet i
utvalda korridorer, inklusive kärnnätverket i
TEN-T, samt i och omkring tätorter.
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och tåg som ska passera. Detta skapar flaskhalsar vid
viktiga knutpunkter. Vägar och järnvägar mellan Oslo,
Göteborg och Köpenhamn behöver till exempel planeras bättre för att det ska gå fortare och kosta mindre att
transportera personer och gods. Även de mer perifera
delarna av området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak behöver bättre transportnät.
Därför behöver vi i området arbeta bättre mot det
Transeuropeiska transportnätet (TEN-T). TEN-T binder
samman EU-länderna genom att effektivisera transporter och motverka flaskhalsar.
VÄLJ ETT MÅL
Genom att arbeta mot ett av våra tre mål inom transporter säkerställer ni att ni arbetar mot de övergripande
målen som finns för att göra regionen Öresund, Kattegat och Skagerrak mer tillgänglig. Ni ska välja att arbeta
inom ett av de tre specifika mål som finns inom transporter. Ert projekt ska innehålla ett antal aktiviteter som
bidrar till att uppnå detta mål. Tänk på att målet för projektet ska vara realistiskt och att det ska finnas en röd
tråd mellan projektets och programmets mål.
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Koppla Skandinaviens
transportsystem bättre till Europa
MÅL 1:

Förbättra tillgängligheten till och genom
Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.
I dag är standarden och kapaciteten för den existerande väg- och järnvägsinfrastrukturen inte tillräckligt
hög. För att stärka regionen behöver vi öka tillgängligheten genom effektivare och mer hållbara transporter
av personer och gods.
EU-länderna arbetar gemensamt med utvecklingen av
det transeuropeiska transportnätet TEN-T. För att bidra
till arbetet krävs insatser som stödjer förberedelser och
genomförande av planerade TEN-T-projekt.
MÅL 2:

ETT PROJEKT KAN FÅ STÖD OM DET TILL EXEMPEL …
optimerar användningen av kärnnätverket i TEN-T,
utvecklar planer och strategier för att undanröja flaskhalsar i
transportsträckor vid landsgränser,
utför aktiviteter som kan utveckla TEN-T också efter 2030 och
ligga till grund för framtida revideringar av TEN-T,
tar fram förstudier, effektstudier eller utvecklar finansieringsmodeller för ett effektivt genomförande av planerade gränsöverskridande TEN-T projekt,
stärker sjöfartens och sjömotorvägarnas roll i kärnnätverket i
TEN-T,
utforskar möjligheter för nya, bättre och gränsöverskridande
transportvägar för personer och varor inklusive alternativa
vägar till befintliga transportkorridorer med trängselproblem.

Minska transporttiden med miljövänliga
transportformer för personer och gods till
närmaste knutpunkt i TEN-T.
Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T omfattar
infrastruktur som vägar, järnvägar, hamnar och flygplatser. Syftet med TEN-T är att skapa en inre marknad
som fungerar smidigt och är hållbart i hela EU. För att
uppnå detta krävs utvecklad kollektivtrafik för persontransport, samt ökad sjö- och järnvägstransport för
godstransport som kopplar ihop sekundära och tertiära
knutpunkter med TEN-T:s kärnnätverk.

ETT PROJEKT KAN FÅ STÖD OM DET TILL EXEMPEL …

För att säkra effektiva och miljövänliga kommunikationer i hela området krävs insatser som stärker transportnätet utanför och in till storstadsområdena.

utvecklar åtgärder som säkrar god tillgänglighet till internationella flygplatser för regionala flyg- och landtransporter.

utvecklar strategier för effektiv anslutning av sekundära knutpunkter till kärnnätverket i TEN-T för att optimera logistiken,
utvecklar åtgärder för att avlasta knutpunktshamnar och underlätta mer hållbara transporter till och från inlandet,
stärker små- och medelstora hamnars konkurrenskraft genom att
utforska marknadsnischer samt samarbetsmöjligheter med större
hamnar i form av nya flödeslösningar och avlastningssystem,
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Öka miljövänliga transporter
MÅL 3:

Öka det miljövänliga transportarbetet i
utvalda korridorer, inklusive i kärnnät
verket TEN-T samt i och omkring tätorter.
Det finns stora möjligheter att förbättra förutsättningarna för hållbara transporter i området kring
Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Minskad
energiförbrukning och effektiva transporter bidrar
till ett mer klimatvänligt transportsystem. Utsläpp
av till exempel koldioxid, men även störande
buller, kan minskas genom gröna drivmedel och
smarta transportsystem.
För att utveckla och förbättra miljövänliga och
koldioxidsnåla transportsystem ska insatser som
ökar det miljövänliga transportarbetet stödjas. För
att underlätta genomförandet av nya lösningar
behövs innovationsfrämjande åtgärder och insatser inom forskning och utveckling.
Genom gränsregionalt samarbete kan aktörer i
området utveckla nya och direkt gränsöverskridande transportlösningar som bidrar till ökad
tillgänglighet. Nya gemensamma miljöfrämjande
lösningar som kan användas på existerande
transportsystem och infrastruktur bidrar också till
att regionen får mer hållbara transporter.

ETT PROJEKT KAN FÅ STÖD
OM DET TILL EXEMPEL …
bidrar till att minska utsläppen från transportsektorn,
utvecklar gröna gränsöverskridande transportkorridorer,
inklusive i kärnnätverket av TEN-T, med effektiv logistik
samt strategier för styrning och genomförande,
utvecklar åtgärder för att förbättra järnvägens
tillförlitlighet och konkurrenskraft till stöd för
genomförandet av en inre järnvägsmarknad i EU,
undersöker och testar intelligenta transportsystem
(ITS) som främjar godstransporter med flera olika
transportmedel inom samma transportbeställning, så
kallade multimodala resor,
utvecklar lösningar, verktyg och metoder för att göra
sjöfarten mer miljövänlig,
bidrar till mer miljövänliga flygresor och flygplatser,
utvecklar metoder för en mer hållbar och
användarvänlig stads- och regionaltrafik, inklusive
utveckling av åtgärder för minskat transportbehov och
optimerade transportflöden,
bidrar till en integrerad markanvändning och
transportplanering,
utvecklar en mer miljöanpassad sjöburen
passagerartrafik,
utvecklar skräddarsydda initiativ för tillgänglighet på
landsbygden/regioner i glesbygden,
utvecklar åtgärder för att öka gång- och cykeltrafik som
kan bidra till gemensamma lösningar i området,
stimulerar överföring av gods från väg till sjötransport.
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Så startar ni ett nytt projekt
Ska ni starta ett nytt projekt inom insatsområdet transport? Vi rekommenderar
er att följa dessa steg. Ni är alltid välkomna att kontakta projektrådgivarna
i Köpenhamn och Göteborg.

1. IDENTIFIERA ETT SAMHÄLLSPROBLEM
Vilken utmaning vill ni lösa genom att samarbeta mellan Danmark, Sverige och Norge?
2. HITTA PARTNER
Vilka organisationer, universitet, kommuner eller andra aktörer från Danmark,
Sverige och Norge kan hjälpa till att lösa er utmaning?
3. DEFINIERA GEMENSAMMA MÅL
Vad vill ni uppnå med det gemensamma projektet?
Tänk på att ert projekts mål ska knyta an till något av programmets tre specifika mål inom transport.
4. LÄS MER PÅ WEBBPLATSEN
Läs mer om hur ni kan utveckla ert projekt på interreg-oks.eu.
Där kan ni också få inspiration från tidigare och pågående projekt i Projektbanken.
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Läs mer om EU-programmet Interreg ÖresundKattegat-Skagerrak på interreg-oks.eu.
Kontakta också gärna våra medarbetare i
Köpenhamn och Göteborg – vi finns där för
att svara på era frågor. Ni hittar telefonnummer
och e-postadresser till personalen på
interreg-oks.se.

interreg-oks.eu
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