Vil I arbejde
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og infrastruktur
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Arbejde med bæredygtig
transport over grænserne
I kan søge midler til samarbejdsprojekter fra EU’s
program for samarbejde over grænserne omkring
Øresund, Kattegat og Skagerrak.

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak giver
støtte til skandinaviske projekter, der udvikler samfundet inden
for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.
Vi fordeler 143 millioner euro til projekter i området omkring de
tre have i årene 2014 til 2020. Projekterne kan forestås af myndigheder, universiteter, kommuner eller velgørende foreninger
– gerne i samarbejde med aktører fra den private sektor.
Denne brochure er en kort introduktion til EU-programmet,
og hvad I kan få penge til inden for indsatsområdet transport. Det handler frem for alt og at møde fælles udfordringer
med fælles løsninger.
God læsning!

HAVET OG HISTORIEN
BINDER OMRÅDET SAMMEN
Området omkring Øresund, Kattegat og
Skagerrak holdes sammen af havet og en
tusindårig fælles historie med udveksling og
samarbejde. I området er der over 9 millioner
indbyggere, 2 hovedstæder, over 30 universiteter og højere læreanstalter, 15 regioner og
over 280 kommuner i Danmark, Sverige og
Norge.
Læs mere om mulighederne for projekter inden
for transport, grøn økonomi, innovation og
beskæftigelse på interreg-oks.eu.

Medarbejderne i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

PRIVATE AKTØRER KAN VÆRE MED
Repræsenterer I en privat kommerciel organisation med et almennyttigt formål, må I gerne deltage som partner og
medinvestor i et projekt, men I kan ikke formelt være dem, som søger om penge. Private aktører, der opnår konkurrencemæssige fordele ved at deltage i et projekt, skal forholde sig til reglerne om statsstøtte.
Selvstændige erhvervsdrivende og privatpersoner kan ikke søge penge eller deltage som partnere.
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I kan arbejde med
projekter inden for tre mål
På de følgende sider kan I fordybe jer i indsatsområdet transport
og se hvilke mål, I kan søge støtte til at arbejde indenfor.

Området omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak
behøver effektiv og bæredygtig transport for at være
attraktivt og tilgængeligt. Bedre tilgængelighed giver
større arbejdsmarkeder, hvilket igen styrker den internationale konkurrenceevne. Men vej- og tognettet har
i dag ikke tilstrækkelig kapacitet til de lastbiler, biler og

MÅL
Vi investerer i projekter, der vil udvikle bæredygtige, miljøvenlige transportsystemer, og
som bidrager til et af disse tre mål:
• forbedre tilgængeligheden til og igennem
Öresund-Kattegat-Skagerrak-området,
• mindske transporttiden med miljøvenlige
transportformer for personer og gods til det
nærmeste knudepunkt i TEN-T,
• øge det miljøvenlige transportarbejde i udvalgte
korridorer, herunder i kernenetværket TEN-T
samt i og omkring tætbebyggede områder.
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tog, der skal passere. Det skaber flaskehalse ved vigtige knudepunkter. Veje og jernbaner mellem Oslo og
Gøteborg og København behøver for eksempel at blive
planlagt bedre, så det kan gå hurtigere og koste mindre at transportere personer og gods. Også de mere
perifere dele af området omkring Øresund, Kattegat og
Skagerrak har behov for et bedre transportnet.
Derfor skal vi være bedre til at arbejde hen imod Det
Transeuropæiske transportnet (TEN-T). TEN-T forbinder EU-landene ved at effektivisere transport og modvirke flaskehalse.
VÆLG ET MÅL
Hvis I arbejder mod et af vores tre mål på transportområdet, sikrer I jer, at I arbejder mod de overordnede mål,
der findes til at gøre regionen Öresund-Kattegat-Skagerrak mere bæredygtig. I skal vælge at arbejde inden
for et af de tre specifikke mål, der findes på transportområdet. Jeres projekt skal indeholde flere aktiviteter,
der bidrager til at opnå dette mål. Husk, at målet for
projektet skal være realistisk, og at der skal være en
rød tråd mellem projektets og programmets mål.
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Koble Skandinaviens
transportsystem bedre til Europa
MÅL 1:

Forbedre tilgængeligheden til og igennem
Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen.

ET PROJEKT KAN FÅ STØTTE, HVIS DET FOR EKSEMPEL ...
optimerer brugen af kernenetværket i TEN-T,

I dag er standarden og kapaciteten af den eksisterende
vej- og jernbanestruktur ikke tilstrækkeligt høj. For at styrke
regionen skal vi øge tilgængeligheden ved hjælp af mere
effektiv og bæredygtig transport af personer og gods.

udvikler planer og strategier for at fjerne flaskehalse på
transportstrækninger ved landegrænserne,

EU-landene arbejder sammen om at udvikle det trans
europæiske transportnet TEN-T. For at bidrage til arbejdet behøves der indsatser, der støtter forberedelsen og
gennemførelsen af det planlagte TEN-T-projekt.

fremtager forstudier, effektstudier eller udvikler finansieringsmodeller til effektiv gennemførelse af planlagte grænseoverskridende TEN-T-projekter,

MÅL 2:

Mindske transporttiden med miljøvenlige
transportformer for personer og gods til det
nærmeste knudepunkt i TEN-T.

udfører aktiviteter, der kan udvikle TEN-T, også efter 2030
og danne grundlag for fremtidige revideringer af TEN-T,

styrker søfartens og sømotorvejenes rolle i kernenettet i TEN-T,
udforsker mulighederne for nye, bedre og grænseoverskridende
transportveje for personer og varer, inklusive alternative veje til
de eksisterende transportkorridorer med trængselsproblemer.

Med det transeuropæiske transportnetværk TEN-T
forstås infrastruktur som veje, jernbaner, havne og lufthavne. Formålet med TEN-T er at skabe et indre marked, der fungerer godt og er bæredygtigt i hele EU. For
at opnå dette skal kollektivtrafikken af persontransport
udvikles, ligesom sø- og jernbanetransport af godstransport, der forbinder sekundære og tertiære knudepunkter med TEN-T›s kernenetværk, skal udvikles.

ET PROJEKT KAN FÅ STØTTE, HVIS DET FOR EKSEMPEL ...

Til sikring af effektiv kommunikation i hele området kræves der indsatser, der styrker transportnettet uden for
og ind til storbysområderne.

udvikler tiltag, der sikrer let tilgængelighed til internationale
lufthavne for regional fly- og landtransport.

udvikler strategier til effektiv tilslutning af sekundære knudepunkter til kernenetværket i TEN-T for at optimere logistikken,
udvikler tiltag, der kan aflaste knudepunktshavne og befordre
mere bæredygtig transport til og fra udlandet,
styrker små og mellemstore havnes konkurrenceevne ved at
udforske nicher på markedet samt samarbejdsmuligheder med
større havne i form af nye omskibningsløsninger (feeder-løsninger) og aflastningssystemer,
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Øge miljøvenlig transport
MÅL 3:

Øge det miljøvenlige transportarbejde i
udvalgte korridorer, inklusive i kernenetværket TEN-T samt i og omkring tætbebyggede områder.
Der er stor mulighed for at forbedre forudsætningerne for bæredygtig transport i området omkring
Øresund, Kattegat og Skagerrak. Reduceret
energiforbrug og effektiv transport bidrager til
et mere klimavenligt transportsystem. Udslip af
for eksempel kuldioxid, men også forstyrrende
støj, kan reduceres med grønne brændstoffer og
smarte transportsystemer.

ET PROJEKT KAN FÅ STØTTE,
HVIS DET FOR EKSEMPEL ...
bidrager til at mindske udslippet fra transportsektoren
udvikler grønne grænseoverskridende transportkorridorer, inklusive i kernenetværket i TEN-T, med effektiv
logistik samt strategier til styring og gennemførelse
udvikler tiltag til at forbedre jernbanernes driftssikkerhed og konkurrenceevne til støtte for gennemførelsen
af et indre jernbanemarked i EU
undersøger og tester intelligente transportsystemer
(ITS), der fremmer godstransport med flere forskellige
transportmidler inden for samme transportbestilling, de
såkaldte multimodale rejser

For at udvikle og forbedre miljøvenlige lav
emissionstransportsystemer skal indsatser, der
øger det miljøvenlige transportarbejde, støttes.
For at lette gennemførelsen af nye løsninger er
der brug for innovationsfremmende tiltag og
indsatser inden for forskning og udvikling.

udvikler løsninger og værktøjer og metoder til at gøre
søfarten mere miljøvenlig

Ved et grænseregionalt samarbejde kan aktører
i området udvikle nye og direkte grænseoverskridende transportløsninger, der bidrager til øget
tilgængelighed. Nye fælles, miljøfremmende løsninger, der kan bruges på det eksisterende transportsystem og infrastruktur, bidrager også, til at
regionen får mere bæredygtig transport.

bidrager til en integreret arealudnyttelse og transportplanlægning

bidrager til mere miljøvenlige flyrejser og lufthavne
udvikler metoder, der fremmer mere bæredygtig og
brugervenlig by- og regionaltrafik, inklusive udvikling af
tiltag til at mindske transportbehovet og optimere transportstrømmen

udvikler en mere miljøvenlig passagertrafik via søvejen
udvikler skræddersyede initiativer for tilgængeligheden
på landet/regioner med tyndt befolkede områder
udvikler tiltag for at øge fodgængerfærdsel og cykeltrafik, som kan bidrage til fælles løsninger i området
stimulerer overførslen af gods fra veje til søtransport
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Sådan starter I et nyt projekt
Skal I til at starte et nyt projekt på transportområdet? Så anbefaler
vi jer at følge disse trin. I er også altid velkommen til at kontakte
projektrådgiverne i København og Gøteborg.

1. IDENTIFICER ET SAMFUNDSPROBLEM
Hvilke udfordringer kan I løse ved at samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge?
2. FIND EN PARTNER
Hvilke organisationer, universiteter, kommuner eller andre aktører fra Danmark,
Sverige og Norge kan hjælpe med at løse jeres udfordring?
3. DEFINER FÆLLES MÅL
Hvad vil I gerne opnå med det fælles projekt?
Husk, at målet skal passe ind i nogle af programmets 10 specifikke mål.
4. LÆS MERE PÅ WEBSIDEN
Læs mere om, hvordan I kan udvikle jeres projekt på interreg-oks.eu.
Her kan I også hente inspiration fra tidligere og igangværende projekter i Projektbanken.
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Læs mere om EU-programmet Interreg
Öresund-Kattegat-Skagerrak på interreg-oks.eu.
Kontakt også gerne vores medarbejdere i
København og Gøteborg – vi er der for at besvare
jeres spørgsmål. I finder telefonnumre og e-mailadresser til personalet på interreg-oks.se.

interreg-oks.eu
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