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Betydelsen av infrastruktursystemen för individer och samhället som helhet är stor. Vi är beroende 
av att de fungerar väl, varje dag. Därför står de också ständigt högt på den politiska dagordningen. 

I infrastruktursektorn finns många olika lösningar för finansiering och organisering av 
verksamheterna. Vägar, järnvägar och vatten- och avloppssystemen sticker ut i sektorn med i 
huvudsak offentligt ägande och, när det gäller vägar och järnvägar, finansiering genom offentliga 
anslag. Utifrån en rad olika utgångspunkter diskuteras det emellertid alltmer hur alternativa 
sätt kan användas för att finansiera och organisera dessa verksamheter. Frågan diskuteras både 
utifrån målsättningen att få till stånd mer och större infrastruktursatsningar, att effektivisera de 
investeringar som görs och att få nuvarande system att fungera bättre. 

Mot bakgrund av detta tog KPMG, MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke och WSP i mars 
2015 initiativ till en infrastrukturkommission med uppdrag att utreda och peka på möjliga vägar 
och modeller för att öka och effektivisera infrastrukturinvesteringar samt att bredda diskussionen 
om alternativa former för finansiering och organisering. Sveriges Byggindustrier har under året 
bistått kommissionen i praktiska frågor.

Infrastrukturkommissionens arbete har bedrivits under ledning av ordföranden Björn Hasselgren, 
teknologie doktor som forskar vid institutionen för samhällsplanering och miljö vid Kungliga Tek-
niska Högskolan, KTH. Ledamöter i kommissionen har varit den tidigare civil- och bostadsministern 
Stefan Attefall, det tidigare regionrådet Pia Kinhult, den tidigare finansministern Allan Larsson 
och det tidigare språkröret Maria Wetterstrand. Ledamöterna har i arbetet enbart representerat sig 
själva. Initiativtagarna har fungerat som stöd och finansiärer.

Under året har kommissionen genomfört ett antal öppna hearingar och seminarier på olika 
platser i Sverige och samarbetat med och tagit del av synpunkter och inspel från forskare och 
intressenter. Kommissionen har också haft kontakt med Regeringskansliet, Trafikverket och flera 
andra offentliga aktörer. 

Infrastrukturkommissionen vill framföra ett tack till Kungliga Tekniska Högskolan, Chalmers 
Tekniska Högskola, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Västsvenska Handelskammaren 
och Stockholms Handelskammare för hjälp med praktiska arrangemang och förmedling av viktiga 
kontakter. 

Kommissionens sekretariat har bemannats av Paues Åberg Communications. Viktiga textunderlag 
har Åsa Hansson, docent i nationalekonomi vid Lunds Universitet och Anna Thomasson, 
universitetslektor i företagsekonomi vid Lunds Universitet, bidragit med. Även Advokatfirman 
Lindahl, SEB, Svenska Handelsbanken, Setterwalls Advokatbyrå, Valdia Advokatbyrå, DLA 
Piper och Infranode har bistått Infrastrukturkommissionen med underlag. Slutligen har ett antal 
intressenter presenterat projektförslag med alternativa former för finansiering och organisering. 
Samtliga underlag återfinns på www.infrastrukturkommissionen.se.

Härmed överlämnas Infrastrukturkommissionens slutrapport. Med kommissionens arbete och 
förslagen i denna rapport är det vår övertygelse att vi har visat att infrastruktursektorn i Sverige 
ytterligare kan utvecklas och starkt bidra till ekonomisk utveckling och i omställningen till ett 
hållbart samhälle.

Stockholm i oktober 2015

Björn Hasselgren
Ordförande

Stefan Attefall    Pia Kinhult

Allan Larsson    Maria Wetterstrand

Förord
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Sammanfattning
Infrastrukturkommissionens uppdrag har varit att:

”Utreda och peka på möjliga vägar och modeller för att 
effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinves-
teringar.” 

Vägar och järnvägar har varit kommissionens huvudfokus, 
tillsammans med den del av den kommunala infrastrukturen 
som rör vatten- och avloppstjänster, det vi i rapporten kallar 
vardagens infrastruktur. 

Kommisionen har ställt sex frågor som fungerat som ram för 
vårt arbete och utformningen av våra förslag.

• Finns det behov av ökade investeringar i infrastruktur?
• Finns det utrymme för ökade investeringar i infra-

struktur?
• Hur kan den samhällsekonomiska effektiviteten i 

genomförandet av investeringar i infrastruktur öka?
• Var finns hindren för att öka inslaget av alternativ 

finansiering och organisering av infrastruktur?
• Hur ska det förestående teknikskiftet på VA-området 

och den nödvändiga upprustningen av VA-nätet finan-
sieras och organiseras?

• Finns det konkreta idéer och förslag på projekt som 
kan genomföras genom alternativ finansiering och 
organisering i Sverige?

Den följande redovisningen är en sammanfattning av Infra-
strukturkommissionens analyser och svar på frågorna ovan.

1. Betydande behov av investeringar 
Sverige är ett vidsträckt och glesbefolkat land. Samtidigt till-
hör Sverige världens mest exportberoende länder och där-
till sker en stor del av varuproduktionen utanför de största 
tätorterna. Sverige är således beroende av en mycket väl 
fungerande transportinfrastruktur, både för person- och 
godstrafik.

När det gäller behoven av investeringar har Infrastruktur-
kommissionen vägt samman information från flera olika 
källor. Alltmer globala handelsströmmar, förändrad befolk-
ningsstruktur, teknikskiften, och energiomställningen är 
utmaningar som skapar betydande underhålls- och inves-
teringsbehov i transportinfrastrukturen och i vardagens 
infrastruktur. Samtidigt kan ny teknik och digitalisering 
effektivisera befintliga system och stödja omställningen till 
ett hållbart transportsystem. En framgångsrik omställning av 
transportsektorn kommer att bli avgörande för Sveriges möj-
ligheter att nå sina klimatmål. 

Den statliga nationella planen för transportsystemet för perio-
den 2014-2025 uppgår till drygt 520 miljarder kronor. I total-
summan ingår drift, underhåll samt re- och nyinvesteringar. 
Av de 520 miljarder kronorna är 281 miljarder kronor avsatta 
till utveckling av transportsystemet, framförallt re- och nyin-
vesteringar. Endast en del av de väg- och järnvägsobjekt som 
Trafikverket pekar på som viktiga i Kapacitetsutredningen 
ryms i gällande nationell plan. Många projekt som kan anses 
vara av stort nationellt, regionalt eller lokalt intresse ryms 
således inte inom statens nuvarande planer.

Mycket tyder på att ökade investeringar i transportinfra-
strukturen kan behövas. Sett till hela den samlade sam-
hällsekonomin kan det konstateras att det finns resurser att 
investera, om man så önskar i infrastruktur. Pensionskapital 
skulle i högre utsträckning kunna kanaliseras till infrastruk-
turinvesteringar. Ett lägre offentligt finansiellt sparande skul-
le kunna öka utrymmet för infrastrukturinvesteringar men 
måste vägas mot behoven inom andra politikområden och 
behoven av att ha en tillräcklig buffert i svensk ekonomi för 
att möta framtida konjunkturnedgångar. Riksdagen kan även 
besluta om ett höjt utgiftstak inom ramen för det finanspoli-
tiska ramverket.

Omfattningen av infrastrukturinvesteringar bör på sedvanligt 
sätt bedömas i den pågående processen för investeringspla-
nering, som ska leda fram till en infrastrukturproposition för 
godkännande av riksdagen 2016 och slutligen en nationell 
plan för transportsystemet som ska fastställas av regeringen 
2018. Med andra ord är det politiska beslut som sätter grän-
sen för hur stora statliga investeringar som ska genomföras 
– inte finansieringsformen.

2. Ökat fokus på samhällsekonomisk effektivitet
Såväl Riksrevisionen som Finanspolitiska rådet har granskat 
den samhällsekonomiska effektiviteten inom transportin-
frastrukturen. Det handlar dels om vilka investeringar som 
genomförs, dels hur resurserna utnyttjas. 

Riksrevisionens granskningar har visat på påtagliga effekti-
vitetsbrister framför allt vad gäller produktiviteten i genom-
förandet av transportinfrastrukturinvesteringar. I syfte att för-
bättra effektiviteten har Trafikverket fått i uppdrag att i stör-
re omfattning använda sig av totalentreprenader i stället för 
genomförandeentreprenader. Trafikverket redovisar att det 
nya arbetssättet redan givit resultat. Trafikanalys däremot 
hävdar att Trafikverkets redovisning inte är tillfredställande 
och rekommenderar entreprenader med långsiktigt under-
hållsåtagande. Med sådana entreprenader kan livscykelper-
spektivet integreras på ett sätt som minskar infrastrukturens 
underhållsbehov och krav på underhållsarbeten. 

Finanspolitiska rådet har konstaterat att samhällsekonomiska 
kalkyler spelar liten roll för val av vilka investeringar som 
görs. Mot bakgrund av detta har rådet föreslagit ett ramverk 
för infrastrukturinvesteringar. Syftet med detta är att tydlig-
göra de samhällsekonomiska avvägningarna utan att inskrän-
ka den politiska beslutsmakten. Infrastrukturkommissionen 
delar rådets bedömning och anser att det är angeläget att ett 
sådant ramverk inrättas. Inom ett sådant ramverk anser Infra-
strukturkommissionen att alla större infrastrukturinvestering-
ar regelmässigt ska prövas utifrån effektivitetskrav mot tradi-
tionell och alternativ finansiering och organisering. På detta 
sätt prövas hur största möjliga samhällsekonomiska nytta och 
effektivitet för pengarna kan uppnås, det som i Kanada och 
Storbritannien benämns ”value-for-money-analysis”. 
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3. Olika former för finansiering och organisering 
Infrastrukturkommissionen har gått igenom ett brett spek-
trum av modeller för att finansiera och organisera infrastruk-
turen. Mer resurser till infrastrukturinvesteringar kan föras 
till systemet på flera olika sätt: 

• ökade anslag över statsbudgeten
• statlig lånefinansiering via Riksgäldskontoret
• effektivisering av planerings- och upphandlingspro-

cesser för att åstadkomma mer infrastruktur för avsatta 
medel

• medfinansiering från kommuner, regioner och EU
• ökad användning av offentlig-privat samverkan med 

finansiering via privata aktörer och pensionsfonder
• ökad användning av infrastrukturavgifter och trängsel-

skatter
• ägarväxling av infrastruktur för att finansiera nyinves-

teringar
Traditionell statlig finansiering har fördelen att staten lånar 
billigare än någon annan finansiär. Statligt finansierade och 
genomförda projekt har nackdelen, som framgått av Riksre-
visionens och Trafikanalys utredningar, att potentialen för 
produktivitet och effektivitet inte alltid tas tillvara i tillräcklig 
omfattning.

Med alternativ finansiering följer nackdelen att räntorna 
blir högre än vid traditionell statlig finansiering. Fördelar 
med sådan finansiering är att byggande, drift och underhåll 
kan göras mera affärsmässig och effektivare, att det finns 
starkare incitament till innovationer och att livscykelkost-
naderna kan bli lägre trots högre räntekostnader. Finansie-
ringskostnaden är härvid endast en av de komponenter som 
ska bedömas. I varje projekt ska den form väljas som bäst 
passar projektet. Incitamenten för effektivitet och styrning 
varierar mellan olika former. 

Det finns även andra skäl för mer samverkan mellan det 
offentliga och privata. Innovationsupphandlingar, med funk-
tionskrav och närmare affärsrelationer mellan beställare och 
leverantör, öppnar för att teknikutveckling och digitalisering 
kan tas tillvara i infrastruktursektorn. Detta kan bidra till 
effektivisering och hållbarhetsanpassning.
 
Av de alternativa intäktsströmmar för transportinfrastruk-
tur som analyserats ser Infrastrukturkommissionen positivt 
på att öka uttaget av trängselskatter och brukaravgifter vid 
nyinvesteringar. Med digitaliseringens utveckling kan dessa 
avgifter och skatter användas för att i än högre grad än idag 
effektivisera trafikflödena. Ägarväxling av viss transportin-
frastruktur och vardagens infrastruktur är ett intressant sätt 
att åstadkomma ett viktigt kapitaltillskott och stärkta effekti-
vitetsincitament. 

Det finns få erfarenheter i Sverige av alternativa former för 
investeringar i transportinfrastruktur och vardagens infra-
struktur. Infrastrukturkommissionen har inhämtat informa-
tion från Norge, Storbritannien, Tyskland och Kanada, där 
det finns mer av sådana erfarenheter. Kommissionen har 
dragit slutsatsen att det finns mycket att lära av dessa länder, 
både av vad som fungerar och vad som inte fungerar. 

4. Hinder mot att använda alternativ finansiering och 
organisering bör undanröjas 
Infrastrukturkommissionen har gått igenom de regelverk som 
påverkar förutsättningarna för att använda alternativ finan-
siering och organisering. Slutsatsen av genomgången är att 
dagens lagstiftning inte tillåter ett antal intressanta alternativa 
former för finansiering och organisering av infrastruktur. 

Hindren gäller både organiseringsformer, där enklare former 
för att driva vägar och järnvägar i alternativa former skulle 
behövas. Ombildning från statligt ägande och drift till alter-
nativa former skulle också behöva underlättas. Därtill krävs 
att ökade möjligheter skapas, inom EU-rättens ram, för att 
finansiera transportinfrastruktur med olika avgifter. Infra-
strukturkommissionen anser att regeringen bör ta initiativ till 
en översyn av regelverken som omgärdar transportinfrastruk-
turen för att säkerställa att det inte föreligger hinder för att 
välja den mest rationella formen för upphandling och finan-
siering.

Möjligheterna för institutionella placerare som pensions-
förvaltare, inklusive AP-fonderna, att placera i infrastruktur 
behöver underlättas. Infrastrukturkommissionen noterar att 
ett arbete kring dessa frågor pågår i regeringskansliet.

5. VA-området – nya lösningar inför teknikskifte och upp-
rustning
Sveriges kommuner är enligt lagen om allmänna vattentjäns-
ter skyldiga att tillhandahålla hälso- och miljösäkra vatten- 
och avloppstjänster. Enligt VA-lagstiftningen har kommuner-
na ensamrätt på ägande av VA-anläggningar. Den kommu-
nala VA-verksamheten står nu inför ett stort teknikskifte och 
ett stort behov av upprustning av ledningsnätet. 

Infrastrukturkommissionen har studerat frågan och ser 
behov av att pröva organisatoriska och finansiella lösningar 
av det slag som tillämpas till exempel för elnät och fjärr-
värme för att skapa utrymme för investeringar i ett modernt 
och hållbart VA-system, detta utan att ge avkall på de folk-
hälsoaspekter som är grunden för dagens lagstiftning.

6. Praktikfall för alternativ finansiering
Under Infrastrukturkommissionens arbete har flera aktörer 
presenterat konkreta upplägg och förslag för hur de med 
alternativ finansiering och organisering kan bidra till att för-
verkliga angelägna satsningar på infrastruktur. Inom ramen 
för kommissionens arbete har ett antal intressenter fokuserat 
på två projekt; det handlar om en ny järnväg mellan Stock-
holm och Oslo samt en utbyggnad och elektrifiering av E22 
med alternativ finansiering och organisering. Därtill redovi-
sas i denna rapport förslag som andra aktörer presenterat; 
en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, ägar-
växling av järnvägens kraftförsörjning, bussplan Stockholm 
och två förslag kring Malmbanans framtida utveckling. 

Detta är projektförslag som Infrastrukturkommissionen 
anser bör vidareutvecklas för att användas som underlag för 
utvecklingen av nya metoder för att säkerställa ett rationellt 
val av upphandlings- och finansieringsform. Kommissionen 
värderar inte genomförbarheten, valet av olika tekniska lös-
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ningar, miljökonsekvenserna eller finansieringslösningarna 
i just dessa enskilda projekt men anser att de bör prövas 
vidare inför beslut om nästa nationella plan för transportsys-
temet.

Rekommendationer
Infrastrukturkommissionen rekommenderar regeringen att:

1. Skapa en effektivare planeringsprocess
• Skapa ett ramverk för infrastrukturbeslut som tydliggör 

de samhällsekonomiska avvägningarna, enligt Finans-
politiska rådets rekommendation. En sådan ny process 
ska regelmässigt pröva olika former för finansiering 
och organisering vid alla större infrastrukturinveste-
ringar, utifrån principen om största möjliga nytta för 
pengarna (”value-for-money”)

• Utvärdera genomslaget för den nya sammanhållna 
planeringsprocessen och de regelförenklingar som 
genomförts vid Trafikverket

• Ge Trafikverket i uppdrag att intensifiera arbetet med 
att utveckla metoder och processer för innovations-
upphandlingar och öka antalet infrastrukturprojekt 
som innovationsupphandlas

• Säkerställ att tillräckliga resurser avsätts för planering 
och tillståndsgivning i samband med infrastruktur-
investeringar och höj digitaliseringsgraden i stat och 
kommun för att underlätta planeringsarbetet

2. Mobilisera ökade resurser till infrastruktur 
• Öka möjligheterna för långsiktiga placerare som AP-

fonder och pensionsbolag att investera i infrastruktur, 
bland annat genom att utöka utrymmet för AP-fonder-
na att placera i onoterade tillgångar och fast egendom

• Inrätta, efter internationell förebild, en funktion i sta-
ten med uppgift att samordna och marknadsföra pro-
jekt för offentlig-privat samverkan

• Öka användningen av brukaravgifter på väg vid nyin-
vesteringar och använd trängselskatter som finansie-
ringskälla för nyinvesteringar 

• Pröva förutsättningarna att ägarväxla Öresundsbron i 
syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investering-
ar, exempelvis en ny fast förbindelse över Öresund 
vid Helsingborg-Helsingör

3. Se över regelverk och organisation för att främja 
alternativ finansiering och organisation
• Utred hur gällande lagstiftning kan förändras för att 

öka möjligheterna till alternativ finansiering av infra-
struktur, exempelvis hur brukaravgifter skulle kunna 
tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större 
underhållsåtgärder, reinvesteringar, och nyinvestering-
ar samt utred hur allmän väg och statlig järnväg i vissa 
fall skulle kunna ägarväxlas till enskild väg och privat 
järnväg

• Ge den nya Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att 
i samarbete med berörda aktörer stödja utvecklingen 
av innovationsavtal och arbeta fram standardavtal för 
affärsrelationer mellan offentliga och privata aktörer. 
Myndigheten bör också kunna bidra till metodutveck-
ling av ”value-for-money”-prövningar

• Skapa ett kompetenscentrum för att långsiktigt bedriva 
forskning och annan kompetensuppbyggnad om alter-

nativa former för effektivare samhällsbyggnad inom 
infrastrukturområdet

4. Ställ om transportsystemet med styrmedel och inno-
vationer 
• Utred hur lagstiftningen kan förändras så att uttag av 

brukaravgifter och trängselskatter i ännu högre grad 
kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta 
klockslag och på så sätt bli ett effektivare styrmedel 
för att utjämna trafik över dygnet

• Intensifiera arbetet med elektrifiering av vägnätet, 
bland annat genom att göra strategiska satsningar på 
större testanläggningar i samarbete med näringslivet

• Intensifiera arbetet med omställningen av fordonsflot-
tan genom stöd till utveckling av förnybara bränslen 
och laddinfrastruktur 

• Förbättra förutsättningarna för distanskommunikation 
och minska behovet av arbetspendling, exempelvis 
genom fortsatt stöd till bredbandsutbyggnad

5. Ge vardagens infrastruktur en modernare reglering
• Pröva förutsättningarna för att anpassa VA-lagstiftning-

en och avgiftsregleringen enligt samma principer som 
gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna, detta utan 
att ge avkall på folkhälsomålet som är grunden för 
dagens lagstiftning

• Utred hur ägarväxling av VA-infrastruktur från kom-
muner till pensionsfonder och andra institutionella 
placerare kan möjliggöras
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Kommissionens  
uppdrag och arbete
Infrastrukturkommissionens uppdrag har varit att utreda och peka på 
möjliga vägar och modeller för att effektivisera och öka omfattningen 
av infrastrukturinvesteringar. Kommissionen har också haft i uppdrag att 
bredda diskussionen om alternativa former för ägande, finansiering och 
organisering av infrastruktur i Sverige. 

Begreppet infrastruktur är brett och kan, beroende på hur man definie-
rar det, omfatta en rad olika funktioner och strukturer i samhället. Det 
kan handla om alltifrån 4G-nät som spänner över hela landet till det 
som brukar kallas ”kommunal infrastruktur” – gator i städer och tätor-
ter, avfallshantering, belysning etc. Infrastrukturkommissionens uppdrag 
har avgränsats till att huvudsakligen omfatta transportinfrastruktur i form 
av vägar och järnvägar samt den del av den kommunala infrastrukturen 
som rör vatten- och avloppstjänster.

Infrastrukturkommissionens arbete har i huvudsak bestått av två delar. 
Kommissionen har dels genomfört flera publika arrangemang i egen regi 
och deltagit i ett stort antal andra sammanhang där frågan om infrastruk-
turens organisering och finansiering lyfts, dels arbetat med denna slut-
rapport. En detaljerad genomgång av kommissionens arbete sedan den 
tillsattes i mars 2015 återfinns i bilaga 1 till denna rapport.

Rapportens disposition
I kapitel 1 beskrivs den historiska utvecklingen av Sveriges vägar, järnvä-
gar och VA-system (vardagens infrastruktur) samt hur dessa verksamhe-
ter finansieras och organiseras idag. Kapitel 2 beskriver sex utmaningar 
som kommer att påverka förutsättningarna för, och utvecklingen av, både 
transportinfrastrukturen och vardagens infrastruktur. I kapitel 3 och 4 
diskuteras infrastrukturinvesteringar ur ett bredare samhällsekonomiskt 
perspektiv.

I kapitel 5, 6 och 7 beskrivs olika former för finansiering och organise-
ring, internationella erfarenheter av alternativa lösningar för vägar, järn-
vägar och vardagens infrastruktur samt hur rådande svenska lagar och 
regler relaterar till alternativa former för finansiering och organisering.

Infrastrukturkommissionens slutsatser och rekommendationer presente-
ras i kapitel 8. Under Infrastrukturkommissionens arbete har flera aktö-
rer bidragit med konkreta upplägg och förslag för hur de med alternativ 
finansiering och organisering kan bidra till att förverkliga angelägna sats-
ningar på infrastruktur. Dessa praktikfall presenteras kortfattat i kapitel 9.

Referenser för de olika kapitlen redovisas sist i rapporten. För underlags-
rapporter och redovisning av praktikfall hänvisas till Infrastrukturkom-
missionens webbplats, www.infrastrukturkommissionen.se
 



Kapitel 1 – Bakgrund och 
nuläge

Definition och avgränsning
Infrastruktur har under senare år blivit ett begrepp som åter-
kommande används i den allmänna debatten och i politiska 
sammanhang, ofta utan att närmare definieras. Infrastruktur-
kommissionen har huvudsakligen studerat fysiska infrastruk-
tursystem som har funktioner i transportsystemet respektive 
i det lokala samhällsbyggandet. Med infrastruktur menar 
vi i denna rapport dels anläggningar som har till syfte att 
möjliggöra transporter på väg eller järnväg med olika for-
don, dels anläggningar som finns i den lokala miljön för 
att tillhandahålla vatten- och avloppstjänster.1 Vi har valt att 
benämna detta senare system för ”vardagens infrastruktur”. 
Vägar och järnvägar har varit huvudfokus för kommissionen, 
vilket också återspeglas i denna rapport.

Vägar, järnvägar och vardagens infrastruktur har det gemen-
samma draget att de är kapitalintensiva – de kräver stora 
investeringar där kapital binds för lång tid. Ofta är den för-
väntade livslängden på en investering 30-40 år, men ibland 
upp till 100 år eller mer. Det gör att beslut om investeringar 
måste fattas efter noggranna överväganden. Felaktiga beslut 
leder till en felallokering av resurser i ekonomin och i för-
längningen till sämre förutsättningar för ekonomisk utveck-
ling. Dessa karakteristika har, bland flera andra, varit viktiga 
argument för att vägar, järnvägar och vardagens infrastruk-
tur under en längre period ansetts lämpade för i huvudsak 
offentligt ägande och offentliga interventioner. Av denna 
anledning har de varit särskilt intressanta för Infrastruktur-
kommissionen att granska.

Infrastruktur finansieras och organiseras på olika sätt
Infrastruktur kan på en övergripande nivå ses utifrån två 
skilda perspektiv. Å ena sidan kan systemen ses som organi-
sationer som de flesta andra, och som därmed bör finansie-
ras och drivas som företag och organisationer i stort. Kun-
derna, användarna av infrastrukturen, bör med detta synsätt 
betala för vad tjänsterna kostar. Å andra sidan kan systemen 
ses som något väsentligt annorlunda som bör drivas av 
offentliga aktörer och finansieras med skattemedel, så att 
kostnaden fördelas brett i samhället. 

Även om Infrastrukturkommissionen fokuserar på de delar 
av infrastrukturen där det offentligas roll är särskilt stark kan 
man konstatera att båda perspektiven anlagts historiskt och 
även förekommer parallellt idag. Olika delar av samhällets 
infrastruktur har således olika organisatoriska och finansiella 
lösningar. En kort översikt ges i tabellen nedan. Vägar, järn-
vägar och VA-systemen sticker ut med dominerande offent-
ligt ägande och stor del skattefinansiering. 

1 Infrastrukturkommissionens arbete har inte omfattat hamnar, flyg-
platser, elnät, fjärrvärmenät etc.
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Tabell 1. Ägande och finansiering av olika typer av infrastruktur.

Typ av infrastruktur Ägande Finansiering av utbyggnad Driftfinansiering

Väg Statligt, kommunalt och privat/

enskilt

Statlig väg – i huvudsak skatte-

medel, men brukaravgifter och 

trängselskatt förekommer

Kommunala gator och vägar – 

i huvudsak skattemedel men 

även gatuavgift som påförs fast-

ighetsägare förekommer.

Enskilda – i huvudsak privat 

kapital

Statliga och kommunala vägar 

– i huvudsak skattemedel

Enskilda vägar – i huvudsak 

privat kapital, men statsbidrag 

förekommer

Järnväg I huvudsak statligt Skattemedel Skattemedel och banavgifter, 

till mindre del

Spårbunden kollektivtrafik Kommunalt (ex. Göteborg) och 

regionalt/landsting (ex. Stock-

holm)

Skattemedel (både i form av 

kommunal- och landstingsskatt 

och statsbidrag), trängselskatt.

Skattemedel, brukaravgifter 

(biljettintäkter), hyresintäkter, 

reklamintäkter. Inom Stock-

holms Lokaltrafik är fördel-

ningen ca.50/50 mellan skat-

temedel och övriga intäkter.

Flygplatser Statligt (ex. Arlanda, Landvetter) 

kommunalt och/eller regionalt 

(ex. Karlstad Airport) och privat 

(ex. Stockholm-Skavsta Airport, 

Ängelholms flygplats)

Statliga och kommunala flyg-

platser – skattemedel 

 

Privata flygplatser-i huvudsak 

privat kapital

Statliga, kommunala/regio-

nala och privata flygplatser 

– driftsbidrag (skattemedel), 

brukaravgifter, hyresintäkter, 

reklamintäkter

Hamnar Kommunalt och/eller privat Skattemedel och/eller privat 

kapital

Skattemedel (driftsbidrag), 

brukaravgifter, hyresintäkter

El Stamnätet – statligt genom 

svenska kraftnät

Övriga nät – privat (t. ex E.ON, 

Ellevio) och kommunalt

Brukaravgifter Brukaravgifter

Fjärrvärmesystem (anlägg-

ningar + nät)

Statligt, kommunalt och privat 

(ex. Fortum)

Statlig och kommunal fjärrvär-

me – skattemedel och brukar-

avgifter. Fjärrvärme är undan-

taget självkostnadsprincipen 

och kapitalöverskott kan därför 

ansamlas och investeras

Privat fjärrvärme – privat kapi-

tal (lån och kapitalöverskott)

Kommunal fjärrvärme – bru-

karavgifter

Privat fjärrvärme - brukarav-

gifter

VA-system (anläggningar + 

nät)

Kommunalt monopol Brukaravgift (anläggningsavgift) 

och/eller skattemedel

Brukaravgifter

Fibernät Statligt (ex. Trafikverket), kom-

munalt (stadsnät), privat (ex. 

Telenor, Tele2)

I huvudsak brukaravgifter, men 

begränsad statlig medfinansie-

ring förekommer

Brukaravgifter

Trådlösa nät (3G/4G) I huvudsak privat (Tele2, Tele-

nor, Net1) men med statlig äga-

randel i Telia

I huvudsak brukaravgifter, men 

begränsad statlig medfinansie-

ring förekommer

Brukaravgifter
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Historisk tillbakablick
Såväl vägarnas, järnvägarnas som VA-systemens utveckling 
har över tid berott, och beror fortsatt, på en rad olika fakto-
rer. De behov och utmaningar som driver utvecklingen kan 
kategoriseras och sorteras på olika sätt. En kategorisering 
som är väl grundad i forskningen, är uppdelningen mellan 
teknologi, ekonomi och organisation samt politik. Det är 
givetvis svårt att renodla uppdelningen – kontaktytorna är 
många och ömsesidigheten är stor mellan faktorerna. Tidi-
gare har kategoriseringen använts för transportinfrastruktur, 
men den är i allt väsentligt också applicerbar på vardagens 
infrastruktur. Kortfattat omfattar kategorierna följande aspek-
ter:

• Teknologi: Teknologiska framsteg förändrar förut-
sättningarna för vad som är möjligt att göra. Det kan 
handla om utveckling av endera själva anläggningarna 
(spår, vattenverk, vägräcken etc.) eller, i transportinfra-
strukturens fall, de fordon som nyttjar anläggningarna. 
I centrum för den utveckling som pågår idag står IT, 
digitalisering, elektrifiering och energieffektivisering.

• Ekonomi och organisation: Konkurrens, ekonomiska 
upp- och nedgångar, effektivitet, koordinering etc. är 
exempel på aspekter som dels påverkar hela det sam-
hälle som infrastrukturen omgärdas av, dels förutsätt-
ningar inom varje enskilt område.

• Politik: Övergripande politiska viljeinriktningar och 
maktfördelning mellan lokal, regional, nationell och 
övernationell nivå, men också olika politikområdens 
betydelse är faktorer som formar samhället i stort, 
men också har specifika konsekvenser för transportin-
frastrukturen som politikområde.

Hur de olika faktorerna samspelar har historiskt lett fram till 
olika slutsatser kring finansiering och organisering, och om 
vägvalet mellan offentligt eller privat. 

Med de tre kategorierna av faktorer som grund ges i de två 
följande avsnitten en kort beskrivning av hur det offentligas 
ansvar för vägar, järnvägar och vardagens infrastruktur vuxit 
fram.2

Det offentligas ansvar för vägar och järnvägar 
Det finns både likheter, skillnader och samband i processerna 
för det ökade offentliga engagemanget i både väg och järnväg 
som ägde rum genom beslut om förstatligande av dessa system 
under 1930- och 1940-talen. Järnvägen var, när den kom, en 
ny företeelse som förändrade förutsättningarna för transporter 
av människor och gods. Från 1800-talets mitt genomfördes en 
snabb utbyggnad. Parallellt med utbyggnaden av stambanorna 
i statens regi byggdes även privata järnvägar som finansierades 
med statliga lån. Men den fragmentiserade strukturen blev med 
tiden problematisk. Järnvägens betydelse för samhället i all-
mänhet, och industrialiseringen i synnerhet, var stor och staten 
såg med tiden ett allt större värde i en förbättrad koordinering 
i systemet. Inte minst när ekonomin i järnvägssektorn blev allt-
mer ansträngd framstod stordriftsfördelar och en sammanhål-
len organisering som attraktivt. Mellan 1939 och 1950 förstatli-
gades cirka 700 mil järnväg. 

En viktig del i järnvägssektorns försämrade ekonomi var 
bilens utveckling under 1920- och 1930-talen. Tågtranspor-
ternas konkurrensfördelar minskade när bilar och lastbilar 
kunde färdas längre, bekvämare och med mer last. 

Vägnätet har funnits länge och under en lång tid vilade 
ansvaret för såväl utbyggnad som underhåll till stor del 
på lokala markägare. Systemet hade sina rötter i medelti-
den och innebar att bönderna hade skyldighet att bygga 
och underhålla vägarna. Sedan 1734 var landshövdingarna 
huvudansvariga för att hålla uppsikt över vägnätet. Markä-
garna skulle sköta väghållningen och även bygga ut väg-
nätet i relation till egendomens storlek. Vid sidan av detta 
fanns också enskilda vägar som byggdes av bruks- eller 
godsägare på eget initiativ för att lösa olika transportutma-
ningar.

Staten hade från 1840-talet och framåt vidtagit vissa åtgär-
der för att öka samordning och koordinering i vägnätet. När 
resorna sedermera, som ett resultat av bilens utveckling, 
blev längre och fler uppstod en debatt kring hur betalnings-
ansvaret för vägarna skulle fördelas. Den ekonomiska nyttan 
av vägnätet blev i mindre utsträckning huvudsakligen lokal, 
och därmed fanns skäl att sprida kostnaderna över större 
geografiska områden. Och, likt resonemangen för järnvä-
gen, ansågs de totala kostnaderna för vägnätet kunna mins-
kas tack vare stordriftsfördelar och samordningsvinster.

Även om stora förstatliganden gjordes i vägnätet under 
främst 1940-talet är det fortsatt en stor andel av det totala 
vägnätet som är enskilt. Idag har Sverige cirka 10 000 mil 
statlig väg, medan omkring 43 000 mil är enskild. En stor 
del av detta är helt privata skogsbilvägar. Faktum är att Sve-
rige i jämförelse med andra länder har ett relativt stort sys-
tem av privata vägar. Samtidigt är en ovanligt stor del av det 
allmänna vägnätet del av statens förvaltning jämfört med 
många andra länder.

Från statens sida handlade de första decennierna efter för-
statligandena i både väg- och järnvägsnäten om att få till en 
effektiv resursanvändning genom konkurrens mellan trafik-
slagen. Genom ett fullt kostnadsansvar skulle statens intäk-
ter och kostnader balanseras för varje trafikslag – en lösning 
tydligt präglad av företagsekonomiska tankegångar.

Fram till 1960-talet, till del som en följd av konkurrensen 
mellan trafikslagen, saknades en formellt beslutad samman-
hängande transportpolitik. 1963 fattade Riksdagen ett första 
heltäckande beslut om en trafikpolitik, vari också transport-
politiken ingick. Vid sidan av ett fortsatt företagsekonomiskt 
synsätt kom nu även mer samhällsekonomiska övervägan-
den att få ett större utrymme. Under 1970-talet genomfördes 
flera statliga utredningar med uppdrag att föra in ett bredare 
samhällsekonomiskt synsätt i transportpolitiken.

Ända fram till 1980-talet dominerade dock synen att bru-
karna i princip förväntades betala den fulla kostnaden för 
anläggningar och drift för vart och ett av de olika trafiksla-
gen – det fulla kostnadsansvaret. Det växande intresset för 
ett samhällsekonomiskt synsätt på kostnadsberäkning ledde 2 För en mer omfattande genomgång, se Hasselgren (2013a)
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emellertid till att båda principerna tillämpades sida vid sida 
under en period. Först under senare del av 1990-talet kan 
man hävda att staten mer entydigt ställde sig bakom den 
samhällsekonomiskt orienterade principen, vilket också 
ledde till ökade kostnader för staten, inte minst för järnvägs-
systemet.

Från och med 1990-talet har ett transportslagsövergripande 
synsätt markerats allt tydligare. Bland annat har detta lett till 
gemensamma investeringsplaner för de olika trafikslagen 
och till att Väg- och Banverken år 2010 slogs samman till 
Trafikverket. Även infrastrukturplaneringen sker numera tra-
fikslagsövergripande. 

Sedan förstatligandena på 1930- och 1940-talen har också 
omfånget för transportpolitiken utvidgats. Successivt har 
frågor som miljöpåverkan, trafiksäkerhet och transportinfra-
strukturens inverkan på regional utveckling införlivats i poli-
tikområdet vid sidan av kostnads- och transporteffektivitet.

Vardagens infrastruktur växer fram
Vatten- och avloppstjänster är idag ett kommunalt ansvar. 
De första initiativen till en mer sammanhållen vatten- och 
avloppsverksamhet togs dock av privata aktörer i mitten av 
1800-talet. Ett intresse från kommunerna att säkra tillförsel 
av vatten till brandförsvaret i kombination med utbredda 
problem, särskilt i tätorter, med föroreningar i dricksvattnet 
gjorde att VA-verksamheterna tämligen snart lades till kom-
munernas ansvarsområden. 

Utbyggnaden av VA-anläggningarna skedde mycket snabbt 
till en början. 1875 fanns vattenledningsnät i 14 tätorter, 
1909 hade siffran ökat till 65. I takt med att reningstekniken 
för avloppsvatten utvecklades behövde både ledningsnät 
och anläggningar uppgraderas, och när skiftet mellan meka-
nisk och biologisk reningsteknik sammanföll med miljon-
programsåren genomfördes både en omfattande utbyggnad 
och ombyggnad av VA-systemen. Utbyggnaden under denna 
tid finansierades till en inte oväsentlig del med riktade stats-
bidrag. 

I 1955 års VA-lag påfördes fastighetsägare som anslutit sig 
till den allmänna VA-anläggningen en del av kostnaderna. 
Modellen med brukarfinansiering är fortfarande rådande, 
och beskrivs närmare i nulägesavsnittet nedan.

Även om såväl politiska som ekonomiska faktorer haft stor 
betydelse är de teknologiska framstegen än mer formativa 
för VA-systemens utveckling över tid. Efter övergången från 
mekanisk till biologisk rening har ännu ett skifte, till kemisk 
rening, skett. Under 1990-talet byggdes också, som ett ytter-
ligare exempel, alla större kustnära avloppsreningsverk i 
södra Sverige ut för kvävereduktion. Idag står systemen 
inför ännu ett teknikskifte, vilket beskrivs i kapitel 2.

Nuläge

Vägar och järnvägar – delar i transportinfrastrukturen
Transportinfrastrukturen omfattar de fyra trafikslagen; väg-
trafik, sjöfart, luftfart och järnväg. Vägnätet består av dels 
allmänna vägar som är statligt eller kommunalt ägda, dels 
enskilda vägar där väghållarna till stor del utgörs av markä-
gare, vägföreningar och vägsamfälligheter. Vägnätet består 
av cirka 10 000 mil statliga vägar, 4 000 mil kommunala 
gator och vägar och 43 000 mil enskilda vägar. En stor 
andel av de enskilda vägarna är helt undantagna offentlig 
inblandning och är ofta inte öppna för allmän motorfor-
donstrafik. Drygt 7 000 mil av de enskilda vägarna erhåller 
dock statsbidrag för underhåll, och även kommunala drift-
bidrag förekommer. Med bidragen följer också vissa krav på 
tillgänglighet för allmänheten.

Den statliga transportinfrastrukturen
De statliga vägarna omfattas tillsammans med i stort sett 
hela det svenska järnvägsnätet3 av de principer och beslut 
som rör det nationella transportsystemet och som fastställs 
av riksdag och regering. Det nationella transportsystemet 
följer en planeringcykel som löper över fyra år. I figuren 
nedan beskrivs planeringscykeln i förhållande till mandat-
perioden. Infrastrukturkommissionens slutsatser och rekom-
mendationer presenteras, med detta sätta att räkna, under 
cykelns första år, fjärde kvartalet – ungefär ett år innan 
regeringen lägger den inriktande infrastrukturpropositionen.

Figur 1. Den transportpolitiska cykeln kompletterad 
med när i cykeln som Infrastrukturkommissionen 
presenterar sina slutsatser och rekommendationer.

Mandatperioden

Åtgärdsplanering

Inriktningsfas

År 2 - Q3 Regeringen lägger  
inriktande infrastrukturopposition

Riksdagen fattar beslut

År 1 - Q2 Regeringen begär in 
underlag från sakområdesexperter, 

exempelvis Trafikverket

År 3 - Q4/År 4 - Q1 Regeringen  
fastställer den nationella  

planen för transportsystemet

År 3 Regeringen  
fastställer den nationella  

planen för transportsystemet

2 Det förekommer även mindre, anslutande järnvägsspår inklusive 
industrispår, museijärnväg, hamnspår, kommunala spår och helt 
privata spår. Av det samlade trafikerade järnvägsnätet på över 1400 
mil utgör dock dessa en liten del.  De kommunala spåren i Göte-
borg, Stockholm och Norrköping har dock en väsentlig trafikvolym.
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Inför det transportpolitiska beslutet 1998 tog trafikutskot-
tet ställning för att planeringssystemet för transportpolitiken 
skulle utformas så att en samordning och avvägning mellan 
olika åtgärder i transportsektorn främjas. Enligt utskottets 
betänkande, riksdagens beslut och regeringsskrivelsen som 
följde, ska arbetet inledas med en inriktningsplanering där 
mål, ekonomiska ramar och strategier utreds. Därefter görs 
prioriteringar i en långsiktig planeringsprocess som resulte-
rar i åtgärdsplaner för en period om cirka tio år.

Den transportpolitiska cykeln inleds normalt med att reger-
ingen tidigt under mandatperioden ber sakområdesexperter 
(Trafikverket, Trafikanalys, regioner osv.) att inkomma med 
underlag för transportsystemets utveckling. På basis av detta 
underlag formulerar regeringen sin infrastrukturproposition 
med ekonomisk planeringsram och inriktning för den fort-
satta planeringen inom transportsektorn. Infrastrukturpro-
positionen läggs vanligen på hösten två år in i mandatperio-
den. Nästa infrastrukturproposition planeras läggas fram till 
riksdagen under 2016. Därefter följer regeringsbeslut om ny 
nationell plan för transportsystemet 2018.

Efter riksdagens beslut om infrastrukturpropositionen upp-
rättar Trafikverket och planeringsorgan på regional nivå 
förslag till ny åtgärdsplan nationellt, och nya regionala pla-
ner. Det är i denna process som planeringen blir mer kon-
kret, och där verkliga prioriteringar och val av projekt sker. 
Utfallet av åtgärdsplaneringen blir Trafikverkets förslag till 
nationell plan för transportsystemet. Förslaget lämnas till 
regeringen som fastställer planen, normalt i slutet av man-
datperioden. Den plan som senast fastställdes, i april 2014, 
gäller för perioden 2014-2025 och omsluter över 520 miljar-
der kronor. 

Inriktningen för de trafikslagsövergripande investeringspla-
nerna bygger sedan 2004 på den så kallade ”Fyrstegsprinci-
pen” som dåvarande Vägverket lanserade 1997. Den innebär 
enkelt uttryckt att all planering, prioritering och genomför-
ande av åtgärder ska ske i fyra steg som syftar till att öka 
kostnadseffektiviteten i systemet.

Figur 2. Fyrstegsprincipen. Källa: Trafikverket

Staten beställer
Trafikverket varken bygger eller underhåller transportinfra-
strukturen i egen regi. Istället upphandlas externa entrepre-
nörer i konkurrens för det praktiska genomförandet. Staten 
beställer medan andra utför. Detta är en följd av ett lång-
siktigt arbete för att öka produktivitet och effektivitet i Tra-
fikverkets och statens samlade verksamhet inom transport-
infrastrukturen, se vidare i kapitel 4. Upphandlingar av både 
ny- och ombyggnationer och drift/underhåll kan göras i 
större eller mindre delar, med olika lösningar för ansvarsför-
delning och ersättning. De vanligaste entreprenadformerna 
kan kort sammanfattas enligt följande:

Utförandeentreprenad: Beställaren ansvarar för alla 
delar i projekteringen och endast genomförandet faller 
på utföraren.

Totalentreprenad: Utföraren får utöver det praktiska 
genomförandet också ansvar för projektering.

Funktionsentreprenad: Tillämpas vid ny- och 
ombyggnationsprojekt. Upphandlingen formuleras då i 
termer av funktion, och det faller på utförarens ansvar 
att utforma de tekniska lösningar som krävs för att nå 
funktionen. Utföraren ansvarar för projektering, byg-
gande och ibland också underhåll för anläggningen 
under en avtalad kontraktsperiod. När utföraren även 
ansvarar för underhåll och drift talar man om en funk-
tionsentreprenad med helhetsåtagande.

Ersättningen som utgår från beställaren till utföraren avtalas 
antingen som fast eller rörlig. I rörliga ersättningar kan hän-
syn tas till trafikmängd och slitage, som exempel. 

Finansiering av statlig transportinfrastruktur
Huvudprincipen för finansiering av den statliga transportin-
frastrukturen anges i den senaste infrastrukturpropositionen 
som lades fram till riksdagen 2012:

1

Planera

2

Optimera

3

Bygg om

4

Bygg nytt

* I första hand ska åtgärder 
som kan påverka behovet 
av transporter och vilket 
transportsätt som väljs 
övervägas

* I andra hand ska 
åtgärder som effektiviserar 
användningen av befintlig 
infrastruktur och fordon 
väljas

* I tredje hand 
väljs begränsade 
ombyggnadsåtgärder

* Först i fjärde hand 
ska det planeras för 
nyinvesteringar och större 
ombyggnadsåtgärder

4 Regeringen, 2012, ”Investeringar för ett starkt och hållbart trans-
portsystem”, prop. 2012/13:25, s. 44
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”Den övervägande delen av utgifterna för utvecklingen 
av transportinfrastrukturen under planeringsperioden 
för åren 2014–2025 bör finansieras med anslag.” 4

Ställningstagandet följer budgetlagen (2011:203) 7 kap. 5 
§ om finansiering av investeringar i statliga tillgångar. Det 
innebär att statens utgifter för investeringar i transportin-
frastruktur redovisas mot anslag i statsbudgeten direkt vid 
investeringstillfället. Därav följer att investeringen finansieras 
med skattemedel, som är statens primära intäktskälla. Det 
innebär också att investeringar i transportinfrastruktur faller 
under det finanspolitiska ramverket bestående av utgiftsta-
ket, överskottsmålet och de ramsättande krav som finns i 
budgetprocessen. 

Av budgetlagen 7 kap. 6 § framgår emellertid att undantag 
kan göras från huvudprincipen för en viss myndighet, ett 
visst lån eller en viss anskaffning om riksdagen så beslutar. 
Det finns alltså möjlighet till alternativa finansieringsformer 
för transportinfrastruktur, något som också nyttjas i både väg- 
och järnvägsnätet, om än i begränsad omfattning. De alterna-
tiva former som idag förekommer i transportsystemet är:

• Lån
• Lån i Riksgäldskontoret
• Lån på den privata kapitalmarknaden och sektorsö-

vergripande samarbeten
• Medfinansiering genom förskottering från kommuner, 

landsting och näringsliv
• Skatter, avgifter och bidrag
• Brukaravgifter/infrastrukturavgifter
• Trängselskatt
• Medfinansiering genom bidrag från kommuner, lands-

ting och näringsliv
• EU-bidrag

En närmare beskrivning av dessa alternativa former för 
finansiering och organisering av statlig transportinfrastruktur 
ges i kapitel 5.

Kommunala gator och vägar
De kommunala gatorna och vägarna behandlas i regel i 
enlighet med kommunernas normala processer för beslut 
och genomförande. En trafik- eller gatuförvaltning ansvarar 
normalt för att planering, byggnation, underhåll och utveck-
ling genomförs i enlighet med de politiska beslut som fattas 
i motsvarande trafik- eller gatunämnd.5

Drift och underhåll av kommunala gator och vägar finansie-
ras med skattemedel. Även för ny- och ombyggnationer är 
skattemedel den vanligaste finansieringsbasen, men plan- 
och bygglagen medger också att kommunen täcker sina 
kostnader för denna typ av projekt med avgifter som läggs 
på fastighetsägarna. Möjligheten för kommuner till uttag av 
sådan avgift beskrivs närmare i kapitel 5. 

Vardagens infrastruktur
När man talar om VA omfattar begreppet inte alla de enskil-
da brunnar och avlopp som finns. Istället handlar det om 
de sammankopplade system av ledningar, reningsverk, vat-
tenverk etc. som faller på kommunerna att sörja för. Kom-

munen är enligt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 
skyldig att tillhandahålla hälso- och miljösäkra vatten- och 
avloppstjänster för fastigheter inom det så kallade verksam-
hetsområdet, ett geografiskt avgränsat område som beslutas 
av kommunfullmäktige. Beroende på hur detta geografiska 
område definieras innebär den kommunala skyldigheten att 
en fastighetsägare med tvång kan anslutas till VA-nätet.

Enligt VA-lagstiftningen har kommunen ensamrätt på ägan-
de av VA-anläggningar. Privata aktörer får alltså i dagens 
läge inte, utöver enskilda brunnar och avlopp, äga fysisk 
infrastruktur för vatten och avlopp, däremot är det möj-
ligt för kommuner att upphandla driften och underhållet 
av anläggningarna av privata entreprenörer. Underhållsen-
treprenader för ledningsnätet används i flera kommuner. 
Bland annat underhåller företaget Veolia ledningsnäten i 
Järfälla och de 13 kommuner i norra Stockholm som äger 
Norrvatten. I Helsingborg ansvarar PEAB för underhållet av 
VA-nätet. Ett av få exempel där också driften av produk-
tionsanläggningarna lagts ut på en privat aktör är Norrtäljes 
20 avloppsreningsverk och 12 vattenverk. Också i detta fall 
är det Veolia som upphandlats. Utöver drift, underhåll och 
kundservice ger företaget också kommunen stöd när det 
gäller konstruktions- och investeringsplaner på VA-området.

Hur svenska kommuner väljer att organisera VA-tjänsterna 
varierar. I större kommuner drivs verksamheten vanligen i 
förvaltningsform eller i ett kommunalt bolag, medan mindre 
kommuner ofta samverkar i kommunalförbund, gemensamt 
ägda bolag eller gemensamma nämnder. Oavsett i vilken 
form verksamheten drivs bygger finansieringen i huvud-
sak på avgifter. I de flesta fall utgör avgifterna en tillräcklig 
finansieringskälla, men det finns också möjlighet för kom-
munen att skjuta till skattemedel. Det bör också påpekas 
att kommunerna behöver hålla isär verksamheter riktade till 
kommuninvånarna och de verksamheter som riktar sig till 
fastighetsägare, oavsett var de är skrivna.

VA-kollektivet betalar två avgifter, dels en så kallad bruk-
ningstaxa (brukaravgift) som kan variera beroende på abon-
nentens konsumtion, dels en anläggningstaxa som fastighets-
ägare som ansluts till VA-nätet betalar. Grunden för beräk-
ningen av båda avgifterna är den självkostnadsprincip som 
flertalet kommunala verksamheter lyder under. Därmed får 
avgifterna inte överstiga kostnaderna för att driva verksamhe-
ten. Skulle överskott uppstå skall det betraktas som en skuld 
till VA-kollektivet och skall enligt rättspraxis återföras till kol-
lektivet inom tre år. På samma sätt skall underskott återstäl-
las, genom till exempel högre avgifter, inom tre år.

Hur avgifterna utformas i detalj skiljer sig mellan kommuner, 
men för beräkningen av avgifternas storlek spelar det sätt 
som kommunen redovisar kostnaderna för VA-tjänsterna stor 
roll. Särskild betydelse får avskrivningstiden för VA-anlägg-
ningarna, eftersom de utgör tunga kapitalinvesteringar. Ju 
längre avskrivningstid, desto lägre brukningstaxa.

5 Varje kommun beslutar om egen nämnd- och förvaltningsstruktur 
och olika kombinationer av ansvarsområden förekommer
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Kapitel 2 - Utmaningar och 
behov
Infrastrukturkommissionen har identifierat sex utmaningar 
som på ett genomgripande sätt påverkar förutsättningarna 
för de svenska infrastruktursystemens utveckling framgent:

• Globalisering
• Miljö- och klimatomställning
• Urbanisering
• Ny teknik och digitalisering
• Regionalisering
• Effektivisering

Alla sex utmaningar spänner över de kategorier som dis-
kuterades i kapitel 1; teknologi, ekonomi och organisation 
samt politik. I vissa avseenden har också utmaningarna möj-
liggörande aspekter. Nedan presenteras utmaningarna och 
vilken bäring de har på utvecklingen av vägar, järnvägar 
och vardagens infrastruktur. 

Globalisering
Med globalisering avses här den förändringsprocess som 
knyter samman stater och samhällen över hela världen i 
ömsesidiga beroendeförhållanden. En viktig förklaring till 
denna process är att människor, varor och kapital rör sig 
jämförelsevis lättare mellan länder och kontinenter idag än 
tidigare. Särskilt stora konsekvenser har globaliseringen i 
ekonomiskt hänseende.

Över tid har utrikeshandeln ökat och spelar idag en stor 
roll för Sveriges ekonomi. 2014 uppgick varuexporten till 1 
125 miljarder kronor, eller 45 procent av BNP. Varuimpor-
ten uppgick till 1 112 miljarder kronor. Merparten av såväl 
export som import sker från andra europeiska länder, men 
även USA och Kina är stora handelspartners. Trafikverket 
räknar med att behovet av godstransporter för utrikeshan-
del fram till 2050 kommer att fördubblas jämfört med idag. 
Näringslivets inhemska transportbehov bedöms öka något. 
För att möta behovet av effektiva gods- och persontranspor-
ter kommer investeringar i åtgärder i alla fyrstegsprincipens6  

nivåer krävas. Trafikverket bedömer i kapacitetsutredningen 
att det samlade åtgärdsbehovet i de stora godsstråken och 
godsnoderna för att förstärka kapaciteten är cirka 130-170 
miljarder kronor fram till 2050. 

Förutom betydande handel med utlandet kommer också 
många besökare till Sverige. Utländska turisters konsumtion 
i Sverige uppgick 2014 till drygt 96 miljarder kronor och 
har sedan 2000 ökat med 138 procent. Turismen ställer i sig 
krav på transportsystemets funktion och utveckling, ofta på 
ett sätt som ställer krav på god tillgänglighet också utanför 
tätorter. 

Miljö- och klimatomställning
Koldioxidhalten i atmosfären är idag den högsta på minst 
800 000 år. Den globala medeltemperaturen stiger och det 
senaste decenniet var den varmaste perioden som uppmätts. 
För att begränsa klimatpåverkan har 2-gradersmålet for-

mulerats. En global temperaturökning om högst två grader 
bedöms vara gränsen för allvarliga konsekvenser till följd 
av klimatförändringar. Även om nuvarande utveckling pekar 
mot att målet inte kommer att nås framhåller FN:s klimatpa-
nel att det fortfarande är möjligt om kraftiga utsläppsreduk-
tioner sker. Utmaningen är dock stor, spänner över nations-
gränser och kräver internationell samverkan och handlings-
kraft. 

Den svenska klimatpolitiken följer till stor del EU-gemen-
samma mål och styrmedel, men innehåller också specifika 
svenska mål och åtgärder. Riksdagen har beslutat att år 2020 
ska:

• De svenska utsläppen av växthusgaser, från verk-
samheter som inte ingår i systemet för handel med 
utsläppsrätter, minska med 40 procent jämfört med 
1990.

• Sveriges användning av förnybar energi uppgå till 
minst 50 procent av den totala energianvändningen.

• Energianvändningen, räknat per BNP-enhet, effekti-
viseras med 20 procent jämfört med 2008 års totala 
energianvändning.

• Användningen av förnybar energi i transportsektorn 
minst uppgå till 10 procent samma år.

Riksdagen har också beslutat att Sverige år 2030 bör ha en 
fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen. Vidare, 
som en följd av de mål som beslutades under FN:s klimat-
konferens i Cancun 2010, och EU:s färdplan för ett Europa 
med 80 procent lägre växthusgasutsläpp 2050, ingår också 
en vision om att Sverige år 2050 ska vara helt koldioxidneu-
tralt. 

Inom den bredare miljöpolitiken riktar miljömålen, beslu-
tade av riksdagen, in arbetet och formar förutsättningarna 
för utvecklingen av alla samhällets delar, så även infra-
strukturen. Det svenska miljömålssystemet består av gene-
rationsmålet, 16 miljökvalitetsmål och 24 etappmål. Gene-
rationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna 
över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan 
att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 
gränser. Generationsmålet riktar in hela den svenska miljö-
politiken. Som komplement till generationsmålet specificerar 
de 16 miljökvalitetsmålen ytterligare tillståndet i det sam-
hälle som ska lämnas över till nästa generation (se tabell 2 
nedan). Sedan 2010 arbetar den parlamentariskt tillsatta Mil-
jömålsberedningen med att se över och utveckla åtgärder, 
strategier och mål inom regeringens prioriterade områden. 
Beredningen har också i uppdrag att utreda och föreslå ett 
klimatpolitiskt ramverk och klimatpolitiska mål. 2020 beräk-
nas beredningen avsluta sitt arbete, men förslag till klimat-
politiskt ramverk lämnas i februari 2016. 

6 Se s. 16



Tabell 2. De 16 miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål Definition

Begränsad klimatpåver-

kan

”Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå 

som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 

att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. 

Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås.”

Frisk luft ”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas.”

Bara naturlig försurning ”De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av 

försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeolo-

giska föremål och hällristningar.”

Giftfri miljö ”Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biolo-

giska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen 

är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.”

Skyddande ozonskikt ”Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.” 

Säker strålmiljö ”Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning.”

Ingen övergödning ”Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för 

biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.”

Levande sjöar  

och vattendrag

”Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmå-

ga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 

som förutsättningar för friluftsliv värnas.”

Grundvatten av god kva-

litet

”Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och 

vattendrag.”

Hav i balans samt levande  

kust och skärgård

”Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust 

och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. Näringar, rekreation 

och annat nyttjande av hav, kust och skärgård ska bedrivas så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla områden ska 

skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

Myllrande våtmarker ”Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för 

framtiden.”

Levande skogar ”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras 

samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.”

Ett rikt odlingslandskap ”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt 

som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.”

Storslagen fjällmiljö ”Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden. 

Verksamheter i fjällen ska bedrivas med hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 

områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar.”

God bebyggd miljö ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och 

global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas 

på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.”

Ett rikt växt- och djurliv ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas 

livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga 

bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mång-

fald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”
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Även om nära nog samtliga miljökvalitetsmål har bäring på 
transportinfrastrukturen i olika hänseenden har ett antal av 
målen tydligare kontaktytor än andra. Särskilt målen om 
begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och frisk luft 
ställer krav på omställning. Att både nå klimat- och miljömå-
len och möta näringslivets transportbehov är en stor utma-
ning. Det kan konstateras att investeringar vad gäller dels 
effektivisering av befintliga anläggningar, dels nya innova-
tiva lösningar för transporter kommer att behöva vara stora. 

Transportsektorn står för de enskilt största utsläppen av 
växthusgaser i Sverige. För att klara målet att landet inte ska 
ha några nettoutsläpp av klimatgaser år 2050 måste trans-
portsektorns utsläpp i princip vara noll. I slutbetänkandet 
från utredningen om fossilberoende fordonsflotta år 2030 
(FFF-utredningen) lyfts fem åtgärdsområden fram för att 
klara omställningen:

• Planera och utveckla attraktiva och tillgängliga städer 
som minskar efterfrågan på transporter och ger ökad 
transporteffektivitet

• Infrastrukturåtgärder och byte av trafikslag
• Effektivare fordon och ett energieffektivare framföran-

de av fordon
• Biodrivmedel
• Eldrivna vägtransporter 

Kondenserat uttryckt behöver effektiviteten inom transport-
systemet öka, och en övergång behöver ske till ny teknik 
och nya drivmedel som baseras på förnybara energikällor. I 
sammanhanget utgör tunga vägtransporter en särskild utma-
ning. Så gott som all vägtrafik med tunga fordon drivs med 
fossila bränslen, och medan utvecklingen av biodrivmedel, 
elmotorer och batterier går snabbt framåt för personbilar 
och bussar har motsvarande utveckling för lastbilstrafiken 
inte kommit lika långt. För lastbilar har istället ett annat 
koncept vunnit mark – elektrifierad väg. 

Trafikverket undersöker inom ramen för Projekt Elvägar 
tre typer av elektrifierade vägar. Två alternativ bygger på 
så kallad konduktiv överföring av ström som kräver någon 
form av kontaktdon. Det kan till exempel handla om en 
strömavtagare från hängande ledningar, som inom järnvä-
gen, eller en släpkontakt mot strömförande skenor i vägba-
nan, en teknik som bland andra NCC är med och utveck-
lar. Det tredje alternativet är så kallad induktiv överföring 
av elektricitet via en strömförande kabel som är nedgrävd 
i vägbanan. I detta fall finns ingen fysisk kontakt mellan 
elförsörjning och fordon. Trafikverket har beslutat att testa 
de två konduktiva teknikerna under verkliga förhållanden 
på två separata teststräckor, en i Gävle och en i Rosersberg 
utanför Stockholm. 

Innovation, oavsett om det rör biodrivmedel eller elektri-
fierade vägar, kräver betydande ekonomiska resurser, men 
framför allt samverkan inom och mellan branscher och mel-
lan offentliga och privata aktörer.

Centralt för transportsektorns utsläpp är emellertid också 
FFF-utredningens första åtgärdsområde. Ny teknik och 
energieffektivisering kommer inte att vara tillräckligt för 

att uppnå målen. Trafikverket delar utredningens slutsats 
och rekommenderar därför ett större fokus på arbetet för 
ett transportsnålt samhälle. Häri kan digitaliseringen spela 
en avgörande roll. Till exempel kan vissa transportbehov, 
såsom affärsresor, minska som en följd av förbättrade förut-
sättningar för distansmöten. 

Miljömålen och sektorspecifika miljökrav skapar också 
investeringsbehov för vardagens infrastruktur. Det handlar 
dels om effektivisering och energiförsörjning i hela VA-
systemen, dels om att kunna hantera komplexa föroreningar 
i vattnet. Framför allt är det i produktionsanläggningarna 
som miljörelaterade investeringar behövs. Precis som på 
transportinfrastrukturens område ger teknikutvecklingen 
här stora möjligheter. Som ett exempel driver IVL Svenska 
Miljöinstitutet ett utvecklingsprojekt med en ny teknik som 
kommer att testas i en VA-anläggning i Simrishamn. Anlägg-
ningen kan med den nya tekniken klara både att rena 
avloppsvattnet från läkemedelsrester och, genom att röta 
slam från reningsverket, producera biogas som står för en 
del av energiförsörjningen för anläggningen. Vinsterna, både 
i termer av miljö och ekonomi, som investeringar i produk-
tionsanläggningar kan ge upphov till är betydande, men så 
även kapitalinvesteringen som krävs.

Urbanisering 
Urbanisering innebär ökat stadsboende.7 Ofta förstås 
begreppet som flyttning från landsbygd till stad, men ett 
ökat stadsboende behöver inte enbart ske på bekostnad 
av det nominella antalet boende på landsbygden. I Sverige 
hade vi under andra hälften av 1900-talet en stor omflytt-
ning från landsbygd till stad, vilket präglat synen på urba-
nisering som begrepp. Mellan 2000 och 2010 ökade dock 
befolkningen i tätorter med 550 000 personer till drygt 8 
miljoner invånare medan befolkningen bosatt på lands-
bygden under samma period endast minskade med 18 000 
invånare till 1,4 miljoner. Ökningen av antalet, och andelen, 
invånare i Sveriges tätorter har alltså drivits av andra fakto-
rer än omflyttning. Istället handlar det om högre födelsetal 
än dödstal och en invandring som varit större än utvand-
ringen. I termer av omflyttning var nettoflyttningen från 
landsbygd till tätort under perioden endast 58 000 personer.
 
Den kraftiga urbanisering som pågår i Sverige väntas fort-
sätta. I Statistiska Centralbyråns befolkningsprognos fram till 
2050 beräknas stadsboendet öka kontinuerligt. Den totala 
folkökningen om 20 procent som väntas under de närmaste 
40 åren bedöms i huvudsak ske i städerna.

7 Olika definitioner av stad och landsbygd förekommer. Med stad 
avses här de två kategorier som Jordbruksverket benämner ”stor-
stadsområden” och ”stadsområden”. Stockholm, Malmö och Göte-
borg är ”storstadsområden”.  ”Stadsområden” avser kommuner med 
en befolkning om minst 30 000 och/eller där den största tätorten 
har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som gränsar till 
dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbe-
folkningen överstiger 50 procent kopplas också till respektive stor-
stadsområden. Med ”landsbygd” avses kommuner som inte ingår i 
de två tidigare klassificeringarna (storstadsområden och stadsområ-
den) och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invå-
nare per kvadratkilometer.
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Med ett ökat stadsboende kommer behovet av urbana kol-
lektivtrafiklösningar med hög kapacitet att öka. Och medan 
å ena sidan befolkningsunderlaget för dessa investeringar 
ökar skapar å andra sidan tätare städer både förändrade 
resmönster och förändrade, ofta mer komplexa, konkreta 
förutsättningar för att bygga. Trafikverket uppskattar i kapa-
citetsutredningen investeringsbehovet i transportinfrastruk-
tur storstadsregionerna fram till 2050 till 200-300 miljarder 
kronor.

För vardagens infrastruktur innebär växande och tätare stä-
der att nyttjandet av såväl nät som vatten- och reningsverk 
ökar. Oavsett om ett ökat nyttjande möts genom verksam-
hetseffektiviseringar eller utbyggnad av kapaciteten inne-
bär åtgärderna stora investeringar. Växande, tätare, städer 
innebär emellertid också att förutsättningarna för effektiva 
ledningsnät förbättras, vilket i längden kan innebära lägre 
nätkostnader per abonnent. Det ökar också förutsättningar-
na att ansluta fler hushåll som idag har enskilda avlopp till 
VA-nätet, vilket bidrar till att minska övergödningen av sjöar, 
hav och vattendrag. I tätorter med minskande befolkning är 
situationen den omvända. Ett minskande befolkningsunder-
lag ger högre nätkostnader per abonnent. 

Ny teknik och digitalisering
I takt med teknikutvecklingen förändras förutsättningarna 
för hur all mänsklig aktivitet kan bedrivas. Informationstek-
nologin öppnar ständigt nya möjligheter för digitalisering 
som i sin tur leder till innovationer inom automatisering och 
robotisering på nya områden. Digitaliseringskommissionen 
definierar samhällelig digitalisering som:

”…den samhälls- och människoomvälvande process 
som gradvis blir allt svårare att över huvud taget sär-
skilja från någon del av livet. Det innebär att individer 
och organisationer kan kommunicera och utbyta infor-
mation med andra människor, organisationer och sin 
omgivning på helt nya sätt.” 8 

Digitaliseringskommissionens definition placerar människan 
i centrum av digitaliseringsbegreppet. En viktig del av den 
digitaliseringsutveckling som nu sker är dock kommunika-
tion helt utan mänsklig inblandning. I allt högre utsträckning 
kan maskiner förutom att processa, bedöma och agera på 
information också kommunicera på egen hand med andra 
maskiner. Inom industrin har så kallad ”machine-to-machine 
communications” använts under lång tid, men utvecklingen 
och möjligheterna har accelererat under senare år. 

Sverige ligger i framkant vad gäller teknikutveckling och 
digitalisering, inte minst är detta tydligt på transportområ-
det. Förutsättningarna för att så även kommer att vara fal-
let framöver är goda, dels givet den välutbyggda digitala 
infrastrukturen som finns, dels givet den politiska viljan på 
området. Det fastställda målet för IT-politiken är att Sverige 
ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möj-
ligheter.

Digitaliseringen skapar stora möjligheter till effektivisering 
av transportsystemet, till exempel genom att kunna styra 

resenärers val av färdväg och tid för resa. Till viss del sker 
detta redan idag genom trängselavgifter i Stockholm och 
Göteborg, och för den tunga trafiken genom ruttregistrering 
via satellitbaserade system. Utsikterna för att förfina dessa 
system är goda. Det skulle kunna handla om att vägtullar 
eller trängselskatter kan anpassas i realtid efter den verkliga 
trängseln på vägarna. Också i kollektivtrafiken finns möjlig-
heter att använda digitaliserade, effektiva ekonomiska och 
informativa styrmedel för att sprida ut trafiken över dygnet 
och lätta trycket på känsliga knutpunkter i rusningstrafik. 
Bortom effektivisering av befintlig transportinfrastruktur 
kommer också teknikutvecklingen spela stor roll för inves-
teringar i helt nya anläggningar. Förmågan att kunna lagra 
information, robotisera tjänster och genom detta spara på 
resurser skapar nya möjligheter som också ställer nya krav 
på arbetssätt och system.

Regionalisering
Nationalstaten är en modell för att organisera samhället som 
funnits under en relativt kort tid. Med den Europeiska Unio-
nens framväxt har dock andra logiker för organisering vuxit 
sig starkare, särskilt ett fokus på gränsöverskridande regio-
ner. Detta är dels en följd av att EU i allmänhet vilar på en 
idé om integration av Europa, dels den konkreta politik som 
riktar sig mot gränsöverskridande regioner. EU-kommissio-
nens arbete med att länka samman medlemsstaterna genom 
ett transeuropeiskt nät för transportinfrastruktur, (Trans-
European transport networks, TEN-T), är i sin helhet ett 
övernationellt projekt, men i sina delar präglat av gränsöver-
skridande, regionalt genomförande. Nätet består av ett antal 
transportkorridorer genom Europa, se kartan nedan.

Figur 3. Karta över TEN-T ”core network”. Källa: EU-kommisionen

Ett ökat gränsöverskridande regionalt fokus för transportin-
frastruktur kan förändra statens roll i planering, koordine-
ring och genomförande av projekt. 

Vidare kan vi i Sverige också spåra ett stärkt inomnationellt 
regionalt fokus. Regeringen har inlett ett arbete med ny 

8 SOU 2014:13, 2014, ”En digital agenda i människans tjänst – en 
ljusnande framtid kan bli vår”, s. 29



23INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN -  INFRASTRUKTUR I  UTVECKLING

regional indelning. Färre, och större, regioner syftar till att 
skapa en regional nivå med ökad handlingskraft. Eller, som 
det formuleras i direktivet till den tillsatta statliga utredning-
en, Indelningskommittén:

”Syftet är att skapa en ändamålsenlig indelning och 
effektiva organisationer som medför bestående förde-
lar bl.a. genom en bättre anpassning till demografiska, 
näringsgeografiska och miljömässiga förhållanden. 
Indelningen ska också ge stabila ekonomiska förhållan-
den i de nybildade landstingen, bättre överensstämmelse 
mellan medborgarnas behov och deras möjligheter att 
utöva demokratiskt inflytande samt ökade möjligheter 
till ansvarsutkrävande. En ny indelning kan också möj-
liggöra en bättre samordning av arbetet med att vidta 
åtgärder för minskad klimatpåverkan, energiomställning 
och klimatanpassning samt att nå de nationella klimat- 
och miljömålen.” 9

Flera av fördelarna med regionförstoring som tas upp i 
utredningsdirektivet står och faller med god transportinfra-
struktur. Till exempel krävs möjligheter till effektiv arbets-
pendling för att en arbetsmarknadsregion ska kunna växa. 
Fram till 2050 bedömer Trafikverket i kapacitetsutredningen 
att viktiga satsningar för regionalt resande utanför storstäder-
na innebär investeringar om cirka 100-150 miljarder kronor.

En tydlig utveckling inom den svenska statliga transportin-
frastrukturen är att lokal och regional medfinansiering ökar. 
Samtidigt som denna utveckling fördjupas finns, på kom-
munal och regional nivå i Sverige, en uttalad skepsis mot 
att ta ett ökat finansiellt ansvar för större transportinfrastruk-
turinvesteringar.10 Hur, eller om, den nya regionindelningen 
kommer att påverka hur transportinfrastruktur finansieras 
och organiseras är svårbedömt.

Effektivisering
De fem utmaningar som hittills beskrivits är utvecklings-
trender som förutom infrastruktursystemen även påverkar 
samhället i stort på ett omfattande sätt. Därtill finns ett stort 
behov av effektivisering av investeringar i transportinfra-
strukturen. Att peka på möjligheter att effektivisera dessa 
investeringar har varit en del av Infrastrukturkommissionens 
uppdrag. 

Varje år satsas miljardbelopp på investeringar i och under-
håll av transportinfrastrukturen. Som tidigare nämnts omslu-
ter den gällande nationella planen för transportinfrastruktu-
ren över 520 miljarder kronor över en tolvårsperiod. Omfatt-
ningen av satsningarna, i kombination med att åtgärderna 
har stor inverkan på individer, samhälle och miljö, ställer 
höga krav på god hushållning med resurserna och på att 
rätt investeringar genomförs – effektivitet, kort sagt.

Effektiviteten i transportinfrastrukturinvesteringar har varit före-
mål för en kritisk diskussion under många år i Sverige. Att öka 
effektiviteten är en viktig utmaning, så viktig att den behandlas 
närmare i ett eget kapitel i denna rapport – kapitel 4.

9 Direktiv 2015:77, 2015, ”Kommittédirektiv – Ny indelning av län 
och landsting”, s. 1
10 Se vidare s. 38
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Kapitel 3 – Samhällsekono-
miska förutsättningar

Som framgår av kapitel 2 är behoven av infrastrukturinveste-
ringar betydande framgent. Det handlar om såväl underhåll, 
reinvesteringar och effektiviseringar av befintliga system 
som nyinvesteringar och utbyggnad. Till del har de olika 
behoven även en inbördes påverkan på varandra – inom 
transportinfrastrukturen kan exempelvis ny teknik och digi-
talisering ge effektivitetsvinster och därmed minska beho-
vet av nyinvesteringar och utbyggnad. Att behoven är stora 
kan konstateras. Hur stora är svårt att avgöra. I detta kapitel 
behandlas inledningsvis infrastrukturinvesteringarnas varie-
rande nivå över tid, därefter beskrivs dels det samlade sam-
hällsekonomiska utrymmet för att möta de framtida beho-
ven av infrastrukturinvesteringar, dels två av statens möjlig-
heter. Slutligen redovisas pensionsfondernas förutsättningar 
och ökade intresse för att investera i infrastruktur i Sverige. 

Varierande investeringsnivå över tid
Över tid har offentliga infrastrukturinvesteringar som andel 
av BNP sjunkit, enligt grafen nedan.

Figur 4. Svenskt Näringsliv & WSP (Infrastrukturskulden)
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Investeringsnivån i infrastruktur avspeglar en mängd aspek-
ter. Det handlar bland annat om nationalekonomiska över-
väganden om underliggande behov och investeringar som 
finanspolitiska instrument, men också om politiska övervä-
ganden och hänsyn.

Föreställningen att investeringsnivån i den svenska trans-
portinfrastrukturen varit för låg över tid, och att det därför 
byggts upp en ”infrastrukturskuld” som spänner över både 
vägar och järnvägar, har vunnit visst gehör i debatten, men 
också mött kritik. I rapporten ”Investeringar in blanco?” till 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) om 
infrastrukturinvesteringar tas ett kritiskt grepp på frågan om 
en ”skuld” verkligen föreligger. Rapportens slutsats är att det 
utifrån de data som finns tillgängliga är svårt att avgöra. Att 
investeringsnivån sjunkit så markant sedan rekordåren mel-
lan 1950 och 1960 kan vara ett tecken på att det under de 
senaste decennierna underinvesterats i infrastruktur, men 
kan också förklaras av till exempel teknikutvecklingen. I 
den senaste rapporten över svensk finanspolitik skriver det 
Finanspolitiska rådet:

”Vi kan utifrån tillgänglig statistik inte dra slutsatsen att 
investeringarna i vägar eller järnvägar är eftersatta i 
termer av investeringsvolym. Sett i ett europeiskt perspek-
tiv är inte de svenska investeringarna i transportinfra-
struktur vare sig höga eller låga.” 11

Liknande uppskattningar av om huruvida det föreligger en 
VA-skuld har gjorts inom vardagens infrastruktur. På samma 
sätt som för transportinfrastrukturen är det dock svårt att 
bedöma om, och i så fall hur stor, en eventuell VA-skuld är.

Det samlade samhällsekonomiska utrymmet 
Oavsett investeringsnivåns utveckling historiskt kan de 
utmaningar och behov som globaliseringen, urbaniseringen, 
digitaliseringen och miljö- och klimatomställningen ger 
upphov till innebära att investeringarna i vägar och järnvä-
gar behöver öka. I den politiska debatten har framförallt det 
offentligas, i synnerhet statens, budgetutrymme framhållits 
som begränsat. Den offentliga sektorns finansiella sparande 
är ett ofta använt mått på detta. 

Sett till hela samhällsekonomin, med både privat och offent-
lig sektor inkluderade, är bilden något annorlunda. Bytesba-
lansen används ofta som ett brett mått på hela samhällseko-
nomins tillstånd. Under de senaste 20 åren har bytesbalan-
sen gått från underskott till överskott. De senaste åren har 
överskottet uppgått till mellan sex och sju procent av BNP, 
se tabell 3. Bytesbalansen är, något förenklat uttryckt, ett 
mått på ett lands nettosparande gentemot omvärlden och 
hänger därmed ihop med hur mycket av de samlade inkom-
sterna för offentlig sektor, näringslivet och hushållen som 
sparas istället för att konsumeras och investeras. 

Att bytesbalansen visar på ett överskott i Sverige beror 
på att det finansiella sparandet i hela samhällsekonomin 
är högt, de senaste åren mellan cirka sex och sju procent 
av BNP. En stor del, cirka en tredjedel, av det finansiella 
sparandet har investerats utomlands. Svenska tillgångar i 
omvärlden har ökat samtidigt som skulderna minskat, som 
andel av BNP. Det kan alltså konstateras att det i den sam-
lade svenska samhällsekonomin finns resurser att investera i 
exempelvis infrastruktur.

Tabell 3. Regeringens budgetproposition 2016 (Bilaga 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bytesbalans 212 252 244 276 267 307 308 300 297 285

procent av BNP 6,0 6,9 6,6 7,3 6,8 7,5 7,2 6,7 6,4 5,9

Finansiellt sparande 207 243 238 267 262 301 302 294 290 278

procent av BNP 5,9 6,7 6,5 7,1 6,7 7,4 7,1 6,6 6,2 5,7

Bytesbalans & finansiellt sparande
Utfall för 2010-2014, prognos för 2015-2019
Miljarder kronor, löpande priser, om inte annat anges

11 Finanspolitiska rådet, 2015, ”Svensk finanspolitik – Finanspoli-
tiska rådets rapport 2015”, s. 140
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Från flera håll framhålls att de rådande förutsättningarna i 
den svenska ekonomin är väl lämpade för att utnyttja ökade 
investeringar i en mer expansiv, tillväxtdrivande, ekono-
misk politik. Internationella valutafonden (IMF) har under 
de senaste åren varit en av de tydligaste förespråkarna för 
ökade, tillväxtdrivande, infrastrukturinvesteringar, i vid 
mening, i länder vars ekonomier betecknas som ”advan-
ced”. Sverige ingår i denna kategori. Särskilt har, för denna 
kategori av länder, ökade investeringar genom minskat 
finansiellt sparande och en ökad statsskuld, det vill säga 
lånefinansiering, förordats - både i 2014 och 2015 års World 
Economic Outlook. 2014 skrev IMF:

”For economies with clearly identified infrastructure 
needs and efficient public investment processes and 
where there is economic slack and monetary accom-
modation, there is a strong case for increasing public 
infrastructure investment. Moreover, evidence from 
advanced economies suggests that an increase in public 
investment that is debt financed would have larger out-
put effects than an increase that is budget neutral, with 
both options delivering similar declines in the debt-to-
GDP ratio.” 12 

IMF menar att denna typ av investeringar, ur ett makroeko-
nomiskt perspektiv, kan höja efterfrågan i ekonomin på kort 
sikt och öka produktiviteten på lång sikt.

Någon direkt rekommendation riktad till Sverige har inte 
funnits i de senaste länderspecifika bedömningarna. En möj-
lig förklaring till detta kan vara att de av riksdagen redan 
beslutade investeringarna i infrastruktur innebär en ökning 
med drygt 40 procent mellan 2015 och 2019. 

Statens finansiella sparande och utgiftstak
För att möta investeringsbehovet i infrastruktursektorn finns 
flera möjliga vägar. I kapitel 5 beskrivs flera alternativa for-
mer för finansiering och organisering. Ur statens perspektiv, 

och vad beträffar transportinfrastruktur, kan ett eventuellt 
ökat behov mötas på främst tre sätt, eller kombinationer av 
dessa: 

• Investeringar finansierade genom ökade anslag över 
statsbudgeten, möjliggjort genom ökade skatteintäkter 
och höjt utgiftstak eller omfördelningar inom statsbud-
getens ram

• Investeringar finansierade via ökade anslag över stats-
budgeten genom minskat finansiellt sparande och en 
ökad statsskuld, det vill säga lånefinansiering

• Investeringar finansierade genom samarbeten med pri-
vata aktörer

Nedan beskrivs förutsättningarna för minskat finansiellt spa-
rande och höjt utgiftstak. Övriga möjligheter att möta ett 
ökat behov beskrivs i kapitel 5.

I en internationell jämförelse har Sverige de senaste tio åren 
haft ett relativt sett högt offentligt finansiellt sparande som 
andel av BNP. Detta trots att den offentliga sektorns, och 
särskilt statens, finansiella sparande sedan 2010 har varit 
negativt och beräknas nå balans först 2018. Det finanspoli-
tiska ramverkets överskottsmål stipulerar att sparandet ska 
uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel. 
Argumenten för en något mer expansiv ekonomisk poli-
tik, på det sätt som IMF förordar, har delvis fått fäste i den 
svenska politiska debatten. I juni 2015 gav regeringen en 
parlamentarisk kommitté i uppdrag att se över målet för den 
offentliga sektorns finansiella sparande. Ett lägre finansiellt 
sparande skulle kunna öka statens utrymme för infrastruk-
turinvesteringar, men måste vägas mot behoven inom andra 
politikområden, behoven av att ha en tillräcklig buffert för 
att möta framtida konjunkturnedgångar och trovärdigheten 
för den svenska ekonomin.

Regeringens prognos, i budgetpropositionen för 2016, för 
sparandet anges i tabellen nedan:

Tabell 4. Regeringens budgetproposition 2016 (Bilaga 2)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Finansiellt  

sparande

 -1 -3 -34 -52 -75 -36 -40 -23 -2 15

Procent av BNP 0,0 -0,1 -0,9 -1,4 -1,9 -0,9 -0,9 -0,5 0,0 0,3

Staten -15 -12 -41 -43 -58 -29 -31 -10 17 38

Pensionssystemet 7 20 10 -5 4 55 0 -3 -8 -9

Kommunsektorn 7 -11 -4 -3 -20 -12 -10 -10 -12 -14

Den konsoliderade offentliga sektorns finansiella sparande
Utfall 2010-2014, prognos 2015-2019
Miljarder kronor (samt procent av BNP)

12 IMF, 2014, ”World Economic Outlook - Legacies, Clouds,  
Unceratinties”, s. 89
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Negativt finansiellt sparande för staten är detsamma som 
statsfinansiellt underskott. Positivt innebär överskott. Att 
överskottsmålet gäller över en konjunkturcykel innebär att 
underskott vissa år kan förekomma, så länge det vägs upp 
av överskott andra år. En justering nedåt av överskottsmålet 
skulle innebära att visst ökat budgetutrymme skapas över 
en konjunkturcykel. Som del av EU:s stabilitets- och tillväxt-
pakt får dock budgetunderskottet/det negativa statsfinansiel-
la sparandet inte understiga tre procent av BNP under ett 
enskilt år. Statsskulden får heller inte överstiga 60 procent 
av BNP. Den svenska statsskulden uppgår för närvarande till 
cirka 35 procent av BNP.

På kort sikt skulle en justering nedåt av överskottsmålet 
givet de senaste årens negativa finansiella sparande snarast 
innebära att de åtstramningar av den offentliga sektorns 
utgifter som krävs för att nå överskottsmålet skulle kunna 
begränsas. Ett ökat budgetutrymme som kan nyttjas för 
investeringar är därför att betrakta som en möjlig effekt först 
på längre sikt. 

Utrymmet för ökade anslag till infrastruktur över statsbud-
geten avgörs på kort sikt av utgiftstaket. Genom utgiftsta-
ket ges riksdag och regeringen möjlighet till styrning och 
kontroll av statens totala utgifter. Att höja utgiftstaket är det 
mest basala sättet för staten att öka utrymmet för ekono-
miska åtaganden, även investeringar i transportinfrastruktur. 
Taket sätter en övre gräns för utgifterna varje enskilt år och 
fastställs i enlighet med budgetlagen för tre år framåt. I varje 
budgetprocess ändras dock normalt inte redan beslutade 
utgiftstak, vilket innebär att taken de två närmaste åren vid 
varje budgettillfälle ligger fast. Endast utgiftstaket för det 
tredje året framåt är sålunda ett nytt beslut. 

Ökade investeringar kan således komma till stånd genom 
prioriteringar inom givna budgetramar, det vill säga under 
utgiftstaket, eller genom ändring i utgiftstaket för att möjlig-
göra ökade anslag till investeringar i transportinfrastruktur. 
Detta är centrala finanspolitiska frågor för regering och riks-
dag att ta ställning till, dels vid tillämpningsbeslut om det 
finansiella ramverket, dels vid planeringen för nästa inves-
teringsperiod med ett inriktningsbeslut år 2016. Med andra 
ord är det politiska beslut som sätter gränsen för hur stora 
statliga investeringar som ska genomföras – inte finansie-
ringsformen.

Pensionskapital att investera 
Intresset bland pensionsfonderna att investera i svensk 
infrastruktur är stort. Likväl är endast en begränsad del av 
pensionskapitalet placerat i infrastrukturinnehav. De största 
allmänna och privata pensionsfonderna i Sverige förval-
tar sammanlagt över 4 000 miljarder kronor. De lån som 
staten kan ta upp i Riksgäldskontoret, bland annat för att 
finansiera infrastrukturinvesteringar, möjliggörs genom att 
pensionsfonder, försäkringsbolag och andra institutionella 
investerare köper statsobligationer. I viss mån omsätts alltså 
pensionskapitalet genom statens lån i Riksgäldskontoret i 
infrastrukturinvesteringar. I övriga Europa, Nordamerika och 
Australien är det dock relativt vanligt att institutionella pla-
cerare såsom pensionsfonder förvärvar och investerar direkt 

i infrastruktur. I Kanada finns fonder med över 15 procent 
av kapitalet investerat i infrastruktur, både inom och utanför 
landet.13 Till exempel äger lärarna i delstaten Ontario delar 
av Köpenhamns flygplats, Kastrup, genom sin pensionsfond. 
I Sverige äger australiensiska pensionsfonder delar av Arlan-
dabanan. 

Infrastruktur har flera attraktiva egenskaper för institutionel-
la placerare. Infrastruktur har låg korrelation med fondernas 
övriga tillgångar och den allmänekonomiska utvecklingen 
och det finns ofta någon form av inflationsskydd. Enkelt 
uttryckt ger infrastrukturinvesteringar stabil avkastning till 
låg risk över lång tid.   

I den mån pensionsfonderna har investerat i infrastruktur 
har det varit utanför Sverige. Det beror främst på att det har 
saknats projekt med finansierings- och organiseringslösning-
ar, och storlek, som möjliggjort investeringar för pensions-
fonderna. För AP-fonderna spelar också placeringsreglerna 
in. Reglerna begränsar möjligheterna till placeringar i onote-
rade tillgångar, det vill säga sådana som inte finns att handla 
med på börsen, och direkta placeringar i fast egendom. Till 
viss del kan AP-fonderna indirekt genom sina placeringar 
i till exempel fastighetsbolag investera i infrastruktur, men 
ändrade regler för att underlätta direktinvesteringar har 
efterlysts. 

I regeringskansliet pågår sedan 2011 ett arbete med nya reg-
ler för AP-fonderna. Efter diskussioner i Pensionsgruppen14 
tillsatte regeringen en utredning för att se över regelverket. 
Efter att utredningen blev klar i augusti 2012 följde diskus-
sioner i Pensionsgruppen och under 2014 enades man om 
principerna för en ny reglering. I juni 2015 presenterades 
överenskommelsen i en departementspromemoria från 
Finansdepartementet och är ute på remiss till den 30 okto-
ber 2015. I överenskommelsen ingår bland annat friare pla-
ceringsregler kring onoterade tillgångar, men AP-fonderna 
har ställt sig kritiska till förslaget som helhet. Till exempel 
pekar man på att den nya årliga utvärdering som föreslås 
inte skapar förutsättningar för långsiktiga placeringar såsom 
infrastruktur. Frågan om nya regler för AP-fonderna bereds i 
regeringskansliet. 

13 Till exempel pensionsfonden OMERS-Borealis
14 Gruppen består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet,  
Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna
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Kapitel 4 – Effektiva inves-
teringar i transportinfra-
struktur

Staten, kommuner och privat sektor satsar sammanlagt varje 
år miljardbelopp på investeringar i och underhåll av trans-
portinfrastrukturen. Det övergripande målet för transport-
politiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare 
och näringsliv i hela landet. Samhällsekonomisk effektivitet 
innebär att transportsystemet genererar så mycket samhälls-
ekonomisk nytta som möjligt per satsad krona. Nytta kan 
till exempel avse ökad tillgänglighet, minskad restid, ökad 
säkerhet eller minskade utsläpp. 

Samhällsekonomisk effektivitet åstadkoms dels genom att 
utforma och genomföra åtgärder i transportsystemet som 
genererar stor nytta, dels genom god hushållning med 
resurser. Annorlunda uttryckt krävs både effektivitet i ett 
allokeringsperspektiv och vad gäller resursutnyttjande. Kritik 
har riktats mot bådadera inom transportinfrastrukturen.

Allokeringseffektivitet – att välja rätt
Samhällsekonomiska kalkyler används för att beräkna och 
rangordna effektiva åtgärdsval inom transportinfrastruktu-
ren. Flera studier och granskningar har dock visat att de 
åtgärdsval som Trafikverket och regeringen väl beslutar om 
tycks ha liten koppling till det samhällsekonomiska värdet. 
Mellan 2009 och 2012 genomförde Riksrevisionen en serie 
granskningar av statens resursanvändning för transportinfra-
struktur och konstaterade i slutgranskningen att planeringen 
inte genomförts i enlighet med fastlagda transportpolitiska 
principer om effektiva åtgärdsval. 

Riksrevisionens kritik får medhåll i en underlagsrapport 
till Finanspolitiska rådet från 2015.15 Rapporten granskar 
primärt arbetet med den nationella planen för perioden 
2010–2021 och visar att samhällsekonomisk effektivitet inte 
tycks ha något starkt samband med de investeringsbeslut 
som fattades.

Två ytterligare studier från KTH16 av den nationella planen 
för 2010-2021 har visat att valen av investeringar sammanta-
get har ett förhållandevis lågt samband med utfall av sam-
hällsekonomiska kalkyler. 

Så kan allokeringseffektiviteten öka
I den nämnda underlagsrapporten till Finanspolitiska rådet 
poängteras att den låga korrelationen mellan samhällseko-
nomiska kalkyler och åtgärdsval är problematisk ur ett strikt 
ekonomiskt perspektiv, men förståelig utifrån ett politiskt 
perspektiv. Överväganden och hänsyn, såsom regional- och 
fördelningspolitik, ingår inte i kalkylerna men är viktiga 
aspekter inom politiken. Likväl är principen att transportpo-
litiska beslut ska vara samhällsekonomiskt effektiva beslutad 
av riksdagen. 

Finanspolitiska rådet föreslog, efter att ha tagit del av under-
lagsrapporten, ett införande av ett ramverk för infrastruk-
turbeslut. Syftet med ett sådant skulle vara att tydliggöra de 
samhällsekonomiska avvägningarna, men utan att inskränka 
den politiska beslutsmakten. Ramverket föreslås innehålla 
krav på att alla beslut om infrastrukturinvesteringar ska före-
gås av en samhällsekonomisk kalkyl och att det efter beslut 
och genomförande ska genomföras en uppföljande kalkyl. 
Både utformningen av beslutsunderlagen och uppföljning-
arna ska regleras i ramverket. För att öka allokeringseffek-
tiviteten, att rätt åtgärder väljs, föreslås utgångspunkten för 
beslut om infrastrukturinvesteringar vara en lista där den 
samhällsekonomiska lönsamheten för projekt rangordnas.

Att endast utgå från en sådan rangordning inskränker dock 
politikens möjligheter till andra överväganden och hänsyn. 
Finanspolitiska rådet skriver därför:

”Samhällsekonomiska kalkyler tar inte hänsyn till alla 
aspekter, bl.a. de fördelningspolitiska. Det är därför inte 
rimligt att infrastrukturinvesteringar mekaniskt ska 
prioriteras utifrån en rangordning som baseras på en 
beräknad samhällsekonomisk lönsamhet. Däremot är 
det centralt att det blir tydligt för politiker och väljare 
vilka samhällsekonomiska kostnader som avsteg från en 
sådan rangordning kan medföra.” 17  

Ramverket skulle därmed inte utformas så att beslut utifrån 
rangordningslistan fattas med automatik. Med högre trans-
parens och krav på att tydligt motivera avsteg från samhälls-
ekonomiska kalkyler skulle dock ramverket kunna leda till 
högre, om än inte optimal, allokeringseffektivitet. 

Resursutnyttjande – att få mest för pengarna
Det statliga åtagandet inom transportinfrastrukturen innefat-
tar förutom policyfrågor till stora delar att beställa och upp-
handla underhåll, drift och nyproduktion. Över tid har sta-
tens roll som producent ersatts av en renodlad beställarroll. 
Regeringen konstaterade i infrastrukturpropositionen 2008 
att kostnaderna för väg- och järnvägsprojekt ofta ökar från 
planeringsskedet till dess att de färdigställs. Man konstate-
rade också att anläggningsbranschen, som genomför beställ-

15 Börjesson, Maria & Eliasson, Jonas, 2015, ”Kostnadseffektivitet 
i valet av infrastrukturinvesteringar”, Rapport till Finanspolitiska 
rådet 2015/1
16 Eliasson, Jonas & Lundberg, Mattias, 2012, ”Do Cost–Benefit 
Analyses Influ- ence Transport Investment Decisions? Experiences 
from the Swedish Transport Investment Plan 2010–21”. Transport 
Reviews, 32(1), 29–48; Eliasson, Jonas, Börjesson, Maria, Odeck, 
James, & Welde, Morten, 2013, ”The impact of cost-benefit analyses 
on transport investment decisions” 17 Finanspolitiska rådet, 2015, ”Svensk finanspolitik – Finanspoli-

tiska rådets rapport 2015”, s.141f
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ningarna inom transportinfrastrukturen, över tid haft en 
låg produktivitetsutveckling. Trots mätsvårigheter har Riks-
revisionen i efterhand visat att dåvarande Vägverkets och 
Banverkets produktivitet i stora projekt, definierat som antal 
kilometer väg/spår/tunnel etc. per krona, minskade med i 
genomsnitt 3,5 procent per år mellan 2005-2009, se figur 5.

Riksrevisionen konstaterade också i granskningarna mellan 
2009-2012 att fördyringarna inom transportinfrastrukturen 
fortsatt efter 2008. Stora kostnadsökningar och underskat-
tade behov av tilläggsinvesteringar har varit frekventa. Bot-
niabanan är ett exempel där de sammanlagda kostnaderna 
blev 140 procent högre än vad som angavs inför beslutet att 
bygga banan. Ett annat exempel är beslutet om Västlänken, 
där stora nödvändiga tilläggsinvesteringar saknas i underla-
gen. Enligt Riksrevisionen uppgår de icke beaktade följdin-
vesteringarna i projektet till 20–35 miljarder kronor.

Under 2009 och 2010 gjordes flera organisatoriska föränd-
ringar bland myndigheterna inom transportområdet i syfte 
att skapa bättre förutsättningar för effektiva statliga insatser. 
Bland annat slogs Vägverket, Banverket och delar av Luft-
fartsverket och Sjöfartsverket samman till Trafikverket. Ett 
uttalat mål i den nya myndighetens instruktion är att som 
beställare särskilt verka för att produktivitet, innovation 
och effektivitet på marknaderna för investeringar, drift och 
underhåll ökar. På så sätt är det tänkt att statens resurser ska 
kunna utnyttjas mer effektivt. 

Mellan 2009-2012 arbetade Produktivitetskommittén med att 
närmare analysera hur Trafikverket som beställare kan verka 
för dessa förbättringar. I kommitténs slutbetänkande anges 
tre huvudsakliga framgångsfaktorer för ökad produktivitet, 
effektivitet och innovationsgrad:

• God framförhållning vad gäller planering och upp-
handling så att företagen kan utföra uppdragen på ett 

rationellt och kreativt sätt
• Ökad andel totalentreprenader  och affärsformer som 

främjar produktivitet och innovation
• Ett mer industriellt anläggningsbyggande

Trafikverkets produktivitetsarbete utgår i hög utsträckning 
från Produktivitetskommitténs rekommendationer. Arbetet 
är indelat i sju fokusområden, se tabell 5 nedan.

Det långsiktiga målet är en produktivitetshöjning på 2–3 
procent årligen. För att nå dit är Trafikverkets strategi att ge 
leverantörerna ett större och tydligare åtagande och därmed 
också större ansvar för själva genomförandet. På entrepre-
nadsidan betyder det att totalentreprenader ska vara en 
prioriterad affärsform, och att krav i högre utsträckning skall 
formuleras i termer av funktion. 2018 är målet att 50 pro-
cent av projektvolymen ska vara totalentreprenader. Arbetet 
omfattar också bland annat att genomföra åtgärder för att 
förbättra framförhållningen i fråga om planering och upp-
handling av projekt samt att förnya och förenkla myndighe-
tens regelverk. 

Trafikverkets egna beräkningar visar att arbetet gett resultat. 
Mellan 2012-2014 uppges medel om 3,8 miljarder kronor 
frigjorts, vilket är 800 miljoner kronor mer än det uppsatta 
målet. I årsredovisningen för 2014 lyfts totalentreprenader 
med funktionskrav fram som en framgångsfaktor i det pro-
duktivitetshöjande arbetet. Statskontoret pekar dock i sin 
uppföljning av Trafikverkets verksamhet från juni 2015 på 
att olika analyser av myndighetens entreprenadformer har 
visat på olika resultat. Ett par studier visar att slutkostnaden 
för totalentreprenader blivit lägre än prognosticerat, medan 
andra studier visar att skillnaderna i utfall mellan totalen-
treprenader och utförandeentreprenader varit små. I en stu-
die bedömdes kvaliteten på levererad funktion vara bättre 
i utförandeentreprenaderna medan totalentreprenaderna 
omfattade fler innovativa lösningar. 

Figur 5. Trafikverkens produktivitet i stora investeringsprojekt. I figuren framgår även utvecklingen 
av NPI (nettoprisindex), som är ett allmänt prisindex och VV-index, som är ett branschindex anpas-
sat till tidigare Vägverkets verksamhet. Index 2005=1. Källa: Riksrevisionen
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Trafikanalys har sedan 2014 ett regeringsuppdrag att under 
en treårsperiod analysera och utvärdera Trafikverkets arbete 
för att öka produktiviteten och innovationsgraden inom 
anläggningsbranschen. Trafikanalys riktar i 2015 års rapport 
kritik mot Trafikverkets redovisning av produktivitetsarbetet, 
men den samlade bedömningen är att Trafikverkets strategi 
är rätt. Trafikanalys framhåller att det är angeläget för Tra-
fikverket att hålla fast vid den gällande strategin och satsa 
långsiktigt på arbetssätt som stimulerar leverantörerna att 
ställa om sina verksamheter till myndighetens nya inrikt-
ning.

Så kan resursutnyttjandet förbättras
Trafikverkets arbete för ett bättre resursutnyttjande grundar 
sig i att ge ett större åtagande till leverantörerna. Av de sju 

fokusområdena framgår också att ett större fokus ska läggas 
på funktionskrav, att säkra överväxlingen mellan projek-
tering och produktion och att optimera projekteringen för 
både byggbarhet och effektiv drift. 
Att utöka åtagandet för leverantören till att bortom genom-
förandet också omfatta finansiering är en möjlighet att ytter-
ligare förstärka de processer som Trafikverket nu arbetar 
med. Erfarenheter från andra länder (se kapitel 6) har visat 
att sådana finansierings- och organiseringslösningar kan 
bidra till en lägre totalkostnad och högre totaleffektivitet för 
infrastrukturprojekt. Samlandet av leverantörens åtagande 
i en helhetslösning kan med de incitament som alternativ 
finansiering ger upphov till särskilt öka förutsättningarna för 
att optimera projekteringen för både byggbarhet och effek-
tiv drift över anläggningens hela livscykel. Incitamenten att 

Tabell 5. Trafikverkets fokusområden för ökad produktivitet. Källa: Trafikverket

Beställarroll och affärsform • Renodla beställarrollen och välja affärsform med fokus på funktion.
• Bidra till konkurrens och nytänkande.
• Utveckla och tillämpa ersättningsformer som stimulerar till innovation och pro-

duktivitet.
• Utveckla formerna och innehållet i samverkan.

Finansiering och planering • Att ha tillräcklig framförhållning och agera välplanerat och transparent.
• Styra den samlade upphandlingsvolymen.
• Upphandla och kontraktera i rätt tid.
• Ta hänsyn till försörjningen av insatsvaror och dess logistik.

Krav och förutsättningar • Utveckla kraven på funktion och egenskaper.
• Optimera kraven till vad som är nödvändigt och tillräckligt bra.
• Förenkla och anpassa förfrågningsunderlagen.
• Anpassa undersökningar så att dessa stödjer ökad produktivitet, exempelvis 

inom geoteknik.

Industriell produktion •  Öka möjligheten genom paketering, serieköp och kombinatoriska upphandlingar.
• Öka standardiseringen av både produkter och processer, effektivare it- och 

datasamordning.
• Ge större möjlighet till val av start- och sluttider i entreprenader.

Innovation och nya produktions-

metoder

• Skapa drivkrafter och en attraktiv marknad för innovationer.
• Skapa effektiva branschsamarbeten.
• Förbättra nyttiggörandet av FOI-resultat och bidra till att nya innovationer och 

metoder genomförs.

Projektering • Säkra överväxlingen mellan projektering och produktion.
• Utveckla upphandlingsformerna.
• Optimera projekteringen för både byggbarhet och effektiv drift.

Mätning och uppföljning • Utveckla nyckeltal för produktivitetsmätning, både för kompletta anläggningar 
och produktkategorier.

• Utveckla mätmetoderna och se till att det finns effektiva system för detta.

Trafikverkets fokusområden för ökad produktivitet
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undvika den typ av bristande beslutsunderlag, kostnads-
ökningar och fördyringar som Riksrevisionen pekat på är 
också starka för finansiärerna, till exempel pensionsfonder.

Funktionskrav och större åtaganden för leverantörer kan 
också främja innovationer och nya tekniska lösningar. Tra-
fikverket har fått i uppdrag av regeringen att aktivt arbeta 
för att med hjälp av upphandling driva på utvecklingen av 
effektivare processer och ny teknik – så kallade innova-
tionsupphandlingar. Under 2014 analyserade myndigheten 
möjligheterna att använda innovationsupphandling. Tra-
fikverket konstaterar i återrapporteringen till regeringen att 
en ökad användning av innovationsupphandling kan vara 
en drivkraft för ökad produktivitet och effektivitet. Innova-
tionsupphandling ses som ett viktigt bidrag till att nå myn-
dighetens strategiska mål och därmed också den transport-
politiska måluppfyllelsen och även den nationella innova-
tionspolitiska måluppfyllelsen.18

I analysen konstaterar Trafikverket att det inom ramen för 
traditionella entreprenader normalt är befintliga lösningar 
som vidareutvecklas och används, medan utveckling och 
tillämpning av nya lösningar kräver mer dialog och längre 
genomförandetider och därmed ofta andra upphandlingsfor-
mer än de vanligast förekommande. Myndigheten bedömer 
att en framgångsfaktor för innovationsupphandlingar är att 
fokusera på funktion. Genom att ställa funktionella krav 
som fungerar i en affärsrelation ser man att utrymme kan 
skapas för innovativa lösningar avseende material, konstruk-
tion eller utförande. En viktig förutsättning som lyfts fram är 
också att upphandlingarna innehåller tillräckliga incitament 
för att leverantörerna ska våga satsa, samtidigt som riskerna 
inte blir för stora. Totalt listar Trafikverket sex faktorer av 
vikt i det vidare arbetet med innovationsupphandlingar:

• Fokus på behoven och inte på lösningarna och tydliga 
funktionskrav som kan kontrolleras

• Marknadsanalys och dialog innan upphandlingarna
• Affärsformer och utvärderingsmodeller som är anpas-

sade till projektets förutsättningar
• Tydlighet för ägande, nyttjande och introduktion av 

ny teknik
• Förhållningssätt och arbetssätt som uppmuntrar till  

att främja innovation samt spridning av resultat och 
erfarenheter

• Ändamålsenliga modeller för incitamentsersättningar 
och riskfördelning

Det är tydligt att Trafikverkets arbete för att öka produkti-
viteten och effektiviteten innebär att myndigheten strävar 
efter att öka samverkan och bredda affärsrelationerna med 
de leverantörer man upphandlar. I någon mån kan Tra-
fikverkets arbete sägas innebära att myndigheten är på väg 
att klättra uppåt på den så kallade ”entreprenadtrappan”, se 
figur 6 nedan.

Vilka fördelar som innovationsupphandlingar och alterna-
tiva finansierings- och organiseringslösningar ger upphov 
till beror dock i grunden på den konkreta utformningen av 
kontrakts- och affärsmodellen i förhållande till förutsättning-
arna i varje enskilt projekt. Detta diskuteras vidare i både 
kapitel 5 och, i synnerhet, i kapitel 7.

18 Se vidare Trafikverket, 2014, ”Regeringsuppdrag om innovations-
upphandling – slutrapport 1 juni 2014”

Figur 6. Olika entreprenadformer. Källa: Vägverket
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Kapitel 5 – Finansiering 
och organisering av infra-
struktur
Anslagsfinansiering är den huvudsakliga formen för finan-
siering av allmänna vägar och statliga järnvägar. Som fram-
går av nulägesbeskrivningen i kapitel 1 har dock flera 
alternativa former för finansiering och organisering av 
transportinfrastrukturprojekt prövats. Utöver dessa har ett 
antal ytterligare förslag lyfts fram i debatten om infrastruk-
turinvesteringar. I detta kapitel behandlas alternativa former 
för finansiering och organisering av transportinfrastruktur. 
Alternativa lösningar för VA-tjänsterna diskuteras i ett sepa-
rat avsnitt.

Att ägande och finansiering av vägar och järnvägar idag i 
huvudsak är ett ansvar för det offentliga grundar sig på ett 
flertal antaganden och argument av såväl ekonomisk som 
politisk karaktär. Detta kapitel inleds med en granskning av 
några av de mest centrala.19  

Traditionella argument kring transportinfrastruktur – en 
granskning

Alternativ finansiering fördyrar?
Alternativa finansieringslösningar för transportinfrastruktur 
innehåller vanligen en lånekomponent. I de fall upplånings-
räntan är högre än noll innebär lånefinansiering en ökad 
kostnad för kapitalanskaffning i jämförelse med anslags-
finansiering. Denna kostnad är normalt högre för privata 
aktörer än för offentliga. Sett endast ur ett kapitalanskaff-
ningsperspektiv är alltså anslagsfinansiering billigast, offent-
lig lånefinansiering något dyrare och privat lånefinansiering 
dyrast. Detta framhålls ofta som ett starkt argument mot 
alternativ finansiering, och särskilt mot lösningar som vilar 
på kapitalanskaffning från den privata kapitalmarknaden.

Samhällsekonomiskt innebär dock all kapitalanskaffning 
en kostnad. Det finns alltid en alternativ användning av 
kapitalet. Kostnader för kapitalanskaffning utgör därutöver 
endast en del av ett projekts ekonomiska omfång. Tiden 
för, och omfattningen av, planerings- och tillståndsproces-
sen, hur snabbt och effektivt det går att bygga, om anlägg-
ningen kräver mycket eller lite underhåll och hur effektivt 
underhållet genomförs är andra komponenter som har stor 
betydelse för de totala kostnaderna över projektets hela livs-
cykel. Med högre kostnader för kapitalanskaffning är därför 
incitamenten i projekt med privat lånefinansiering stora att 
åstadkomma långsiktigt kostnadseffektiva lösningar på dessa 
områden. En naturlig följd av högre kostnader för kapitalan-
skaffning, kombinerat med avkastningskrav, kan enligt detta 
sätt att argumentera leda till en väsentlig finansiell disciplin 
snarare än en generell fördyring av projektet.

Ett naturligt monopol?
Höga fasta kostnader och låga marginalkostnader känne-
tecknar närmast all infrastruktur, så även transportinfrastruk-
tur. De höga kostnaderna innebär att det är ekonomiskt rati-
onellt att endast en producent tillhandahåller hela den efter-
frågade volymen, snarare än att flera delar på marknadsef-
terfrågan – styckkostnaden per utnyttjande blir då lägre. Det 
är, med andra ord, mer ekonomiskt att alla som vill ta sig till 
Öland passerar en och samma bro, än att ytterligare en bro 
uppförs parallellt och att hälften av resenärerna använder 
respektive överfart. Således uppstår ett naturligt monopol 
där den ensamma ägaren inte utsätts för konkurrens. En pri-
vat ägare av anläggningen skulle därmed kunna höja priset 
mer än vad kostnaderna motiverar och prisnivån skulle bli 
onödigt hög. Staten, landsting och kommuner som saknar 
vinstintresse antas i motsats sätta priset närmare det sam-
hällsekonomiskt effektiva – ett argument som ofta lyfts fram 
för offentligt ägande.

Resonemanget kring risken med privata ägare av naturliga 
monopol är dock onyanserad. Staten har i och med sin lag-
stiftande makt stora möjligheter att reglera och begränsa 
möjligheterna för en privat aktör att missbruka sin ställning. 
Så sker till exempel i de svenska elnäten idag.

Vidare kan det ifrågasättas om det inom transportinfrastruk-
turen generellt går att tala om faktiska naturliga monopol. 
Det är förvisso sant att ägaren till en järnvägssträcka får 
monopol på järnvägstransporterna mellan punkt A och 
punkt B, men ägaren har sannolikt inte monopol på själva 
nyttigheten att överhuvudtaget kunna ta sig mellan punkt A 
och punkt B. Andra transportmedel, såsom vägburna, luft-
burna eller sjögående fordon konkurrerar med järnvägen 
om marknadsefterfrågan på att ta sig mellan punkt A och 
punkt B.

Låga marginalkostnader och dyrt att  
exkludera användare?
Ytterligare karakteristiskt för infrastrukturanläggningar är att 
kostnaden för varje tillkommande användare, den så kallade 
marginalkostnaden, är låg så länge inte anläggningens kapa-
citet överskrids och trängsel skapar undanträngningseffekter. 
I kombination med att det traditionellt har varit svårt, och 
dyrt, att exkludera användare har incitamenten för privata 
aktörer att tillhandahålla transportinfrastruktur argumente-
rats vara små. 

Med den teknologiska utvecklingen har det dock blivit 
betydligt enklare, och billigare, att använda IT-baserade 
betalningslösningar. Att möjligheterna till intäkter från trans-
portinfrastruktur stärkts öppnar upp för nya sätt att finansie-
ra både inledande investeringar för byggande och löpande 
kostnader för drift och underhåll. 

19 Granskningen utgår till stora delar från det underlag som docent 
Åsa Hansson, Lunds Universitet, författat för Infrastrukturkommis- 
sionens arbete. Underlaget finns i sin helhet på Infrastrukturkom-
missionens webbplats
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Negativa externaliteter?
Nyttjande av transportinfrastruktur ger, likt många andra 
aktiviteter i samhället, upphov till negativa externalite-
ter. Det handlar om till exempel buller från trafiken som 
stör omgivningen eller utsläpp och partikelspridning som 
smutsar ner luften över ett större område än anläggningen 
omfattar. Det offentliga, vars ansvar också går bortom den 
enskilda anläggningen (till exempel människors hälsa), 
antas som ägare dels agera för att begränsa externa effek-
ter, dels ha större vilja att kompensera de som utsätts för de 
negativa externa effekterna genom olika typer av ersättning-
ar än en privat aktör.

På samma sätt som resonemanget ovan om privata aktörers 
prissättning i naturliga monopol är även argumentet om 
risk för ansvarslösa privata aktörer, i jämförelse med offent-
liga, tämligen onyanserat. Även när det kommer till negativa 
externaliteter har det offentliga, genom sin lagstiftande makt, 
stora möjligheter till styrning även visavi privata aktörer.

För hög risk för privata aktörer?
Storleken och långsiktigheten i investeringar i transportinfra-
struktur gör det svårt att ta sig ur engagemang. För en privat 
aktör innebär det att exponeringen för en rad olika risker 
är hög. Förutom de rent affärsmässiga riskerna finns också 
risker kring olika regelverk bortom de privata aktörernas 
kontroll. Hög risk går ofta hand i hand med höga avkast-
ningskrav, vilket antas driva upp kostnaden för infrastruktur-
projekt.

Med det sagt behöver inte det offentliga per automatik vara 
rätt aktör att ensamt bära samtliga risker som transportinfra-
struktur är behäftat med. På dagens utvecklade marknader 
för finansiella tjänster, byggnation och underhåll finns olika 
aktörer som är speciellt inriktade på att hantera olika risker. 
Statens förmåga att hantera risker som baseras på den starka 
betalningsförmågan innebär i sig inte att staten är den part 
som hanterar andra risker på bästa sätt. Specialiserade aktö-
rer kan ha komparativa fördelar i detta avseende, som på 
andra marknader där specialisering och arbetsdelning driver 
utvecklingen framåt.

God kontroll med anslagsfinansiering?
Med anslagsfinansiering faller infrastrukturinvesteringar 
under det finanspolitiska ramverket. Ramverkets huvud-
syfte är att förhindra bristfällig utgiftskontroll, och därmed 
stärka den svenska offentliga ekonomins nationella och 
internationella trovärdighet. Det finanspolitiska ramverket 
gör att insynen i och kontrollen över anslagsfinansierade 
infrastrukturinvesteringar blir god. Internationell erfarenhet 
av samverkansprojekt mellan offentliga och privata aktörer 
har visat att överblickbarheten i de långsiktiga åtagandena 
för det offentliga är en utmaning. Det är emellertid till stor 
del en avtalsmässig utmaning, inte principiell. Vidare finns 
finansiella och tekniska risker i alla infrastrukturprojekt, oav-
sett formen för genomförande, som kan minska den budget-
mässiga överblickbarheten. Budgetkonsekvenserna av tun-
nelbygget genom Hallandsåsen är ett sådant exempel. 

Även om det finanspolitiska ramverkets begränsande funk-

tion vid finansiering över statsbudgeten har klara fördelar 
finns det risk för att storleken och långsiktigheten i infra-
strukturinvesteringar kan leda till att den politiska nivån 
skjuter upp nödvändiga beslut. Det kan leda till bristande 
långsiktighet och avsaknad av livscykeltänkande. De flesta 
infrastrukturprojekt löper över en betydligt längre tid än ett 
budgetår.

Bättre planering med staten vid rodret?
Med offentligt helhetsansvar för transportinfrastrukturen antas 
analys, planering och uppföljning av investeringar bli bättre. 
Finanspolitiska rådet, och flera akademiska studier,  har dock 
pekat på att det offentliga över tid inte lyckats genomföra de 
projekt som är mest samhällsekonomiskt lönsamma. 

Att det offentliga har en viktig roll att fylla framför allt i den 
samlade planeringen av transportinfrastruktursystemet är 
svårt att bortse från. Inte minst handlar det om att förhindra 
en alltför ojämn fördelning av transportinfrastruktur mellan 
tätbebyggda områden och landsbygd. Privat kapital är san-
nolikt mer intresserat av projekt i tätbebyggda områden där 
sträckor är kortare och marknadsefterfrågan större. Detta 
behöver det offentliga väga upp. 

Finansiering i olika faser
Finansiering av infrastruktur kan, något förenklat, delas 
in i två faser: konstruktionsfas och operationell fas (eller 
driftsfas). Kapitalbehovet i konstruktionsfasen är initialt 
mycket stort i jämförelse med den operationella fasen. Över 
infrastrukturanläggningens livstid kommer dock det acku-
mulerade finansieringsbehovet i den tidsmässigt längre 
operationella fasen sannolikt överstiga kapitalbehovet i kon-
struktionsfasen. Alla finansieringslösningar måste täcka båda 
faserna.

I traditionell finansiering av transportinfrastruktur täcker sta-
ten kapitalbehovet i både konstruktionsfasen och den ope-
rationella fasen med anslag. Inom vardagens infrastruktur 
täcker anläggningsavgiften kapitalbehovet i konstruktionsfa-
sen och brukartaxan finansieringsbehovet under den opera-
tionella fasen. Kommunala skattemedel kan ibland användas 
som kompletterande finansiering.  

Alternativ finansiering inom transportinfrastrukturen kan 
både handla om alternativ till att täcka kapitalbehovet i kon-
struktionsfasen med anslag över statsbudgeten och lösning-
ar för att generera andra intäktsströmmar över tid än gene-
rell skatteuppbörd. Nedan diskuteras dessa separat. 

Alternativ för att täcka kapitalbehovet i konstruktionsfa-
sen för transportinfrastrukturprojekt
Utöver anslag över statsbudgeten eller i kommunala/regio-
nala budgetar kan kapitalbehovet i konstruktionsfasen för 
transportinfrastrukturprojekt primärt täckas av olika former 
av lån. Lånefinansiering möjliggörs för staten av ett undan-
tag i budgetlagen. I infrastrukturpropositionen från 2012 slås 
emellertid fast att lånefinansiering endast undantagsvis bör 
användas. De alternativa lösningar som förekommer idag är:

• Lån i Riksgäldskontoret
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• Lån på den privata kapitalmarknaden och sektorsöver-
gripande samarbeten

• Medfinansiering genom förskottering och bidrag från 
kommuner/regioner, företag och EU

Ett alternativ som normalt inte används inom transportinfra-
strukturen, men som förekommer i debatten och som tilläm-
pas inom andra sektorer, är ägarväxling av befintlig infra-
struktur. Alla dessa alternativ beskrivs nedan.

Lån i Riksgäldskontoret
Statliga lån i Riksgäldskontoret har använts för finansiering 
i olika hög utsträckning av flera transportinfrastrukturpro-
jekt. Varje sådan lösning måste i enlighet med budgetlagen 
beslutas av riksdagen. Lånen kan tas direkt av staten, genom 
Trafikverket, vilket är fallet för broarna över Sundsvallsfjär-
den respektive Motalaviken. Lån kan också tas av projektbo-
lag, såsom i fallet Öresundsbron20 (Svensk-Danska Broför-
bindelsen AB/SVEDAB) och Botniabanan (Botniabanan AB).

I Medfinansieringsutredningens delbetänkande från 2011 lis-
tas tre skäl till att riksdagen accepterat lånefinansiering; att 
det finns ett behov av att tidigarelägga investeringen; att det 
finns en underliggande intäktsström i form av skatter eller 
avgifter; att projektets storlek har gjort det svårt att finansie-
ra projektet inom ramen för gällande anslagsnivåer.

Lån i Riksgäldskontoret måste återbetalas med någon form 
av intäktskälla. Det kan antingen vara framtida skattemedel 
via anslag eller intäkter från brukaravgifter och trängselskat-
ter. Medfinansieringsutredningen avråder från lånefinansie-
ring där det inte finns en underliggande intäktsström direkt 
kopplad till nyttjandet av anläggningen, alltså någon form 
av brukaravgift eller trängselskatt. I praktiken förekommer 
båda lösningarna. Den kan noteras att samtliga projekt som 
i den nationella planen för transportsystemet för perioden 
2014-2025 identifieras som aktuella för lån i Riksgäldskon-
toret har intäkter från brukaravgifter och trängselskatt som 
viktig intäktskälla. Det gäller Förbifart Stockholm, Västsven-
ska paketet i Göteborg och Skurubron i Nacka.

Medfinansieringsutredningens avrådan från lånefinansiering 
med återbetalning genom skattemedel via anslag bygger på 
två argument. Det ena är att överskådligheten i den statliga 
budgeten och redovisningen blir sämre. Det andra tar fasta 
på att inget ökat budgetutrymme skapas, såsom är fallet när 
brukaravgifter och trängselskatt används. Istället finns risk 
att en så kallad fiskal illusion uppstår, en illusion av att sta-
ten har ett större budgetutrymme än vad som verkligen är 
fallet.

Lån på den privata kapitalmarknaden  
och sektorsövergripande samarbeten
Upplåning på den privata kapitalmarknaden för investering-
ar i den offentliga transportinfrastrukturen innebär per defi-
nition en samverkan mellan det offentliga och det privata. 
Inom transportinfrastrukturen har sådan extern upplåning 

använts för exempelvis Arlandabanan och Öresundsbron.21 
Begreppet offentlig-privat samverkan (OPS) används dock 
normalt i en vidare betydelse än avseende endast finansie-
ring i projektet. I det följande ges därför en bredare beskriv-
ning av OPS.

Någon rättslig definition av begreppet offentlig-privat sam-
verkan finns inte. Inom transportinfrastrukturens område 
har OPS både bäring på hur projekt finansieras och orga-
niseras. Något förenklat brukar OPS därför beskrivas som 
en entreprenadform med en finansieringslösning som även 
involverar entreprenören - en entreprenadform bortom 
funktionsentreprenad med helhetsåtagande (se figur 6 i 
kapitel 4). 

Den offentliga parten i en OPS-lösning är beställare. Det 
som beställs är en offentlig tjänst, i detta sammanhang möj-
ligheten till transport. Motparten är vanligen ett projektbolag 
med flera olika ägare som tar ett helhetsansvar för projek-
tering, byggprocess, drift och underhåll. Ett projektavtal 
definierar vad som ska levereras under avtalstiden, primärt i 
termer av funktionalitet. Detta ger projektbolaget stor frihet 
att själv planera och utforma alla anläggningar som krävs för 
att kunna tillhandahålla tjänsten.

För att täcka kapitalbehovet i konstruktionsfasen i OPS-pro-
jekt tar projektbolaget vanligen upp lån på den privata kapi-
talmarknaden. All lånefinansiering bygger på att en intäkts-
ström ska täcka investerings-, drifts- och underhållskostna-
der över tid. Två olika typer av intäktsströmmar förekommer 
i OPS-lösningar:

1. Projektbolaget kan erhålla kontinuerlig ersättning från 
det offentliga (via anslag) för att tjänsten tillhandahålls 
i enlighet med överenskomna kvalitetskrav, så kallad 
tillgänglighetsbaserad ersättning. 

2. Projektbolaget kan, via ett så kallat koncessionsavtal, 
ges rätt att ta ut brukaravgifter. 

Med privata långivare blir kostnaden för upptagna lån nor-
malt högre i OPS-projekt än vad som är fallet när offentliga 
aktörer lånefinansierar motsvarande projekt. Detta bland 
annat eftersom offentliga aktörer tar upp lån med skattekol-
lektivets samlade betalningsförmåga som säkerhet. 

Ett infrastrukturprojekt med alternativ finansiering och orga-
nisering som leder till en högre effektivitet än jämförbara 
statliga projekt och där insatsen av eget kapital är tillräck-
ligt hög kan dock få en total finansieringskostnad som inte 
avviker alltför mycket från en statlig modell. De brister i 
samhällsekonomisk effektivitet som Riksrevisionen påvisat 
inom transportinfrastrukturen, och som beskrivs i kapitel 
4, innebär också att prissättningen av statlig upplåning till 
infrastruktur kan ifrågasättas. 

Trots en fördyring när det gäller räntekostnader i många 
infrastrukturprojekt med alternativ finansiering används 
olika typer av OPS-lösningar i flera länder. Anledningarna är 
flera. För det första är incitamenten för såväl långivare som 
projektbolag att leverera i tid samt inom, och gärna under, 
budget stora. För det andra innebär det långa helhetsansva-
ret att långivare och projektbolag i ett livscykelperspektiv 

20 Lån i Riksgäldskontoret togs upp för landanslutningarna till Öre-
sundsbron
21 Externa lån har tagits upp för själva förbindelsen
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har anledning att säkerställa långsiktig hållbarhet och kva-
litet. För det tredje stimulerar projektbolagets incitament att 
åstadkomma kostnadseffektiva och långsiktiga lösningar nya 
sätt att tänka – innovation. 

Utvärderingar av OPS-projekt i Norge och Storbritannien har 
visat att dessa fördelar manifesterar sig i olika hög utsträck-
ning i olika sammanhang.22 Hur, och vilka, fördelar som 
OPS ger upphov till beror dock i grunden på den konkreta 
utformningen av kontrakts- och affärsmodellen i förhållande 
till förutsättningarna i varje enskilt projekt. En fördjupning 
av detta resonemang görs i kapitel 7. Det som kan bidra till 
en lägre totalkostnad och högre totaleffektivitet i projekt 
med alternativ finansiering och organisering är samlandet av 
samtliga processer från planering och byggnation till förvalt-
ning med finansiering och styrning/ägande i en totallösning. 
Det är denna totallösning som utgör grunden för en god 
resurshushållning och god effektivitet i organisationer. 

I infrastrukturpropositionen från 2012 uttrycks en skeptisk 
inställning till OPS. Samma fördelar som nämnts ovan anses 
kunna uppnås genom funktionsentreprenader med helhets-
åtagande, och med statlig lånefinansiering även till en lägre 
kapitalkostnad än i OPS-lösningar. Regeringen argumenterar 
också för att OPS-lösningar äventyrar budgetdisciplinen och 
överblickbarheten i de offentliga finanserna. 

Resonemanget i infrastrukturpropositionen gör inte skill-
nad på tillgänglighetsbaserad respektive koncessionsavtalad 
OPS. En viktig anledning till att OPS använts utomlands är 
att koncessionsavtalade lösningar möjliggör investeringar i 
transportinfrastruktur utanför statsbudgeten. Medan tillgäng-
lighetsbaserad OPS kan användas för att exempelvis tidiga-
relägga investeringar i transportinfrastruktur innebär kon-
cessionsavtalad OPS att kapitalinvesteringarna i transportin-
frastrukturen de facto kan öka utan att statens utgifter ökar 
eller intecknas för framtiden. Det offentligas roll begränsas 
då till den fysiska planerings- och tillståndsprocessen och 
eventuella kreditgarantiåtaganden. Beroende på hur avtalet 
mellan parterna är utformat kan också ägandet av de fysiska 
anläggningarna efter avtalstidens slut övergå till det offent-
liga.

Även om finansierings- och organiseringslösningarna för 
offentlig-privat samverkan kan variera mellan projekt möj-
liggör den övergripande strukturen investeringar från olika 
typer av institutionella placerare, inte minst pensionsfonder, 
i infrastruktur. Bristen på denna typ av projekt är en del av 
förklaringen till att pensionskapitalet i Sverige är investerat i 
utländska transportinfrastrukturprojekt istället för svenska.

Medfinansiering genom förskottering och bidrag

Förskottering
Trafikverket kan tidigarelägga byggandet av väg och järn-
väg genom räntefria lån, förskottering, från kommuner och 

landsting. Lånet måste vara räntefritt för att inte utgöra en 
kostnad för Trafikverket, och ingen tidpunkt för återbetal-
ning får avtalas. Ett ”verkligt” lån med räntepåslag och tid-
punkt för återbetalning skulle strida mot regleringen kring 
statens upplåning. 

Modellen används i regel för mindre projekt. Ett projekt får 
tidigareläggas med max fem år. Förskottering av projekt som 
överstiger en kostnad på 20 miljoner kronor ska underställas 
regeringens prövning. Den samlade skulden för Trafikver-
kets åtaganden i förskotteringsavtal får inte överskrida 30 
procent av tilldelade medel för innevarande år.

För att sluta avtal om räntefria lån krävs också fullmäktige-
beslut i kommunen eller landstinget som står för förskot-
teringen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har ställt 
sig kritiska till användandet av förskottering:

”SKL anser inte att förskottering ska användas som 
finansieringsform för infrastruktur. Om det finns sam-
hällsekonomiska vinster med att tidigarelägga objekt 
eller att genomföra arbetet i en snabbare takt än vad till-
gången på anslagsmedel tillåter, bör Trafikverket tillåtas 
uppta lån hos Riksgälden istället för att låna via kommu-
ner, landsting och regioner genom förskottering.” 23

Också Riksrevisionen har av flera olika anledningar ställt 
sig kritiska. I granskningen av medfinansieringen av stat-
lig infrastruktur drar man slutsatsen att förskottering kom-
mit att användas av Trafikverket för att hantera förseningar 
i de nationella planerna. Kommuner och landsting har 
använt förskotteringar för att ”gå före i kön” och säkerställa 
att projekt av eget intresse blir av. Även den huvudsakliga 
intäktskällan för att betala tillbaka lånen, skattemedel, kriti-
seras på samma grunder som när det gäller lån i Riksgälds-
kontoret. Riksrevisionen skriver:

”Eftersom förskottering är ren lånefinansiering innebär 
det att framtida investeringsanslag tecknas in, vilket kan 
begränsa handlingsutrymmet för Trafikverkets möjlighe-
ter till omprioriteringar och för konjunkturpolitik i fram-
tiden.” 24

Bidrag
Investeringar i den statliga transportinfrastrukturen har ofta 
ett värde även för andra aktörer och kan vara ett ömsesidigt 
intresse för både olika offentliga nivåer och näringslivet. 
Som en följd av detta har också dessa aktörer möjlighet att 
bidra till finansieringen av sådana projekt. Medfinansiering 
genom bidrag har förekommit under en längre tid. Som 
konkreta exempel kan Citytunneln i Malmö och Citybanan i 
Stockholm nämnas.

Inom ramen för Sverigeförhandlingen pågår just nu ett 
aktivt arbete för att bidrag från främst kommuner och lands-
ting ska utgöra kompletterande finansiering för höghastig-
hetsjärnvägen mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-
Malmö. Utifrån ställningstagandena infrastrukturproposi-

22 Se vidare i exempelvis National Audit Office, 2011, ”Lessons from 
PFI and other projects”, HC 920 Session 2010-2012 och Trans-
portökonomisk institutt (TÖI), 2007, “Evaluering av OPS I vegsekto- 
ren”, rapport 890/2007

23 hveriges Kommuner och Landsting, 2014, ”Principerna för finansie-
ring av infrastruktur behöver utvecklas”, skri- velse dnr. 14/2829, s. 3
24 Riksrevisionen, 2011, ”Medfinansiering av statlig infrastruktur”, 
RiR 2011:28, s. 107
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tionen från 2012 ligger en sådan lösning i linje med den 
önskade viljeriktningen. I infrastrukturpropositionen görs 
bedömningen att det finns goda skäl att fortsatt nyttja medfi-
nansieringsbidrag. Från kommunernas och landstingens sida 
är man mer skeptisk. I en skrivelse till regeringen från 2014 
skriver SKL:

”Från SKL:s sida anser vi det problematiskt att staten 
successivt för över sitt ansvar för finansiering av den 
statliga infrastrukturen till kommuner, landsting och 
regioner. Det är uppenbart att olika finansieringsmo-
deller innebär väsentligt skilda effekter, både vad avser 
finansieringskostnader, påverkan på olika trafikantgrup-
per och trafiken. Som grundprincip anser SKL att staten 
ska ansvara för investering samt drift och underhåll av 
de nationella stråken och nationella noderna. SKL anser 
att medfinansiering enbart ska komma ifråga då tydliga 
lokala och regionala mervärden uppnås. Medfinansie-
ring från kommuner, landsting och regioner är numera 
ett undantag som blivit regel för finansiering av landets 
infrastruktur.”25 

Investeringar i de delar av transportinfrastrukturen som omfat-
tas av EU-kommissionens utpekade transeuropeiska nät för 
transportinfrastruktur, (TEN-T), kan tilldelas medel från Fonden 
för ett sammanlänkat Europa. Norrbottniabanan är ett exempel 
på projekt som pekats ut för att kunna ta del av bidraget.

Inom nuvarande nationell plan utgör EU-bidrag en liten 
post om 3,5 miljarder kronor. Medlen tilldelades i 2014 års 
utlysning från Fonden för ett sammanlänkat Europa. I kom-
mande utlysning, som väntas i slutet av 2015, kommer dock 
inga medel finnas tillgängliga för investeringar i väg och 
järnväg. På kort sikt är således möjligheten till ökade EU-
bidrag liten. På längre sikt kan det dock finnas möjligheter 
för Sverige att få finansiering via TEN-T-medel, framförallt 
till de delar av transportinfrastrukturen som hör till de prio-
riterade s.k. ”core networks” inom EU.

Ägarväxling av befintlig transportinfrastruktur
Genom OPS-lösningar öppnas möjligheter för det svenska 
pensionskapitalet att investera i nyinvesteringar och utbygg-
nad av transportinfrastrukturen. Men pensionskapitalet kan 
också engageras genom att ägarväxla befintliga tillgångar.

Inom transportinfrastrukturen har detta inte förekommit tidi-
gare, men i mars 2015 köptes Fortums svenska elnät, eller 
mer specifikt bolaget Fortum Distribution, av ett konsortium 
bestående av bland annat första AP-fonden, tredje AP-fon-
den och Folksam. Affärens värde uppgick till cirka 60 miljar-
der kronor. Bolaget har nu bytt namn till Ellevio. 

För att frigöra offentliga resurser till olika typer av inves-
teringar i transportinfrastrukturen skulle delar av statens 
befintliga tillgångar kunna avyttras på ett liknande sätt. 2014 
uppgick de statliga tillgångarna i väganläggningar till 116 
miljarder kronor och i järnvägsanläggningar till 129 mil-
jarder kronor. Detta är dock en mycket grov uppskattning 
av dessa tillgångars värde, efter en rad nedskrivningar och 

direktavskrivning av vissa tillgångars värde. Marknadsvärdet 
kan således vara betydligt högre än det bokförda värdet för 
vissa delar av statens infrastrukturnät.

En ytterligare parallell till eventuell ägarväxling inom trans-
portinfrastrukturen är den försäljning av Vasakronan AB 
från staten till AP-fonderna som genomfördes för ett par år 
sedan. Genom denna ägarväxling kunde kapital frigöras. 
Dessa medel användes till att amortera på statsskulden, men 
skulle också kunna ha använts för olika typer av investe-
ringar.

En förutsättning för att institutionella placerare ska vara 
intresserade av en sådan ägarväxling är emellertid att en 
möjlighet till avkastning föreligger. I fallet med elnäten, som 
exempel, säkerställer brukaravgifterna denna möjlighet. Att 
påföra brukaravgift på transportinfrastruktur som redan 
finansierats med allmänna medel är dock inte möjligt i nulä-
get. Ett alternativ skulle på kort sikt kunna vara att staten 
ersätter en köpare med tillgänglighetsbaserad ersättning för 
de sålda infrastruktursystemen, på samma sätt som staten är 
hyresgäst hos Vasakronan AB. Ytterligare resonemang om 
de legala förutsättningarna för ägarväxling av befintlig trans-
portinfrastruktur förs i kapitel 7.

Ur det offentligas perspektiv innebär ägarväxling ett realt 
kapitaltillskott som kan användas för investeringar i trans-
portinfrastruktur. Huruvida ett sådant agerande skulle vara 
förenligt med det statsfinansiella ramverket bör studeras 
vidare.

Alternativa intäktsströmmar för transportinfrastruktur
Som framgår i kapitel 1 används ett antal alternativa intäkts-
strömmar, utöver generella skatteintäkter, idag för att finan-
siera transportinfrastrukturen:

• Brukaravgifter/infrastrukturavgifter 
• Trängselskatt
• Kommunal gatuavgift

I den nationella transportplanen för 2014-2025 utgörs unge-
fär 66 miljarder kronor av trängselskatt och brukaravgifter, 
fördelat enligt tabellen nedan. 

Belopp (kr)

Brukaravgifter, 
väg

1 miljard

Banavgifter 22,8 miljarder

Trängselskatt 41,9 miljarder

Summa 65,7 miljarder

Alternativa intäktsströmmar (utöver skattemedel) 
i nationell plan för transportsystemet 2014-2025

Tabell 4. Intäktsströmmar utöver skattemedel via anslag26

25 Sveriges Kommuner och Landsting, 2014, ”Principerna för finan-
siering av infrastruktur behöver utvecklas”, skri- velse dnr. 14/2829, 
s. 1

26 Trafikverket, 2014, ”Nationell plan för transportsystemet 2014-
2025 – sam- manställning och läshänvisning”, s. 6
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Utöver de som redan används inom transportinfrastrukturen 
förekommer flera andra förslag på olika typer av intäkts-
strömmar som skulle kunna införas. De som fått störst 
genomslag är vägslitageskatt, lokal fastighetsskatt och värde-
stegringsersättning. Dessa, och de alternativa intäktsström-
mar som redan förekommer, beskrivs nedan.

Brukaravgifter/infrastrukturavgifter 
2010 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att före-
slå processer och riktlinjer för medfinansiering av transport-
infrastruktur. I Medfinansieringsutredningens slutbetänkande 
förordades särskilt ett ökat uttag av brukaravgifter på väg. 
2014 fattade riksdagen beslut om en ny lag (2014:52) om 
infrastrukturavgifter på väg. För passage över de nya bro-
arna över Sundsvallsfjärden och Motalaviken tas en avgift 
ut, och detsamma gäller för den planerade Skurusundsbron 
i Nacka. Kapitalinvesteringen för byggnationen av broarna 
täcks delvis med lån i Riksgäldskontoret (i enlighet med 
budgetlagens undantag) och återbetalas med de intäkter 
som brukaravgifterna genererar. 

Även Svinesundsbron och Öresundsbron är avgiftsbelagda. 
Öresundsbron ägs till lika delar av svenska och danska sta-
ten, genom ett gemensamt ägarbolag. På liknande sätt som 
för de tre redan nämnda broarna går broavgifterna till att 
täcka återbetalningen av de lån som finansierade byggna-
tionen. Modellen för Svinesundsbron är i stort densamma. 
Noterbart är att Öresundsbron klassas som enskild väg, 
vilket har betydelse för hur brukaravgiften kan tas ut (se 
vidare i kapitel 7).

Brukaravgifter/infrastrukturavgifter kan endast tas ut på 
nybyggda allmänna broar, vägar och tunnlar. I befintlig 
transportinfrastruktur som finansierats med allmänna medel 
får inte avgift införas. Vidare regleras möjligheterna till bru-
karavgift på de vägar som ingår i EU:s transportnätverk, 
(TEN-T), av EU-lagstiftning.

I järnvägsnätet betalar samtliga tågoperatörer banavgift till 
Trafikverket. Sedan 2014 går alla intäkter till drift, underhåll 
och reinvesteringar. Banavgifterna täcker emellertid endast 
en liten del av dessa kostnader – 2013 uppgick siffran till 
14 procent. Skattemedel, via anslag i statsbudgeten, står för 
övrig finansiering.

Kommande år prognostiseras en höjning av banavgifterna, 
något som branschen anser försvagar järnvägens konkur-
renskraft gentemot vägtransporter och därför riskerar att 
leda till ökade koldioxidutsläpp. Regeringen har i kompen-
serande syfte gett Trafikverket i uppdrag att se över de EU-
rättsliga förutsättningarna för att underlätta ekonomiskt för 
järnvägsföretagen. Uppdraget ska redovisas senast den 30 
november 2015. 

Trängelskatt
Trängselskatt tas idag ut i Stockholm och Göteborg. Huvud-
syftet med trängselskatt är att öka framkomligheten och 
minska miljöpåverkan. Till skillnad från brukar/infrastruktur-
avgifter syftar inte trängselskatt till att finansiera den trans-
portinfrastruktur som skatten tas ut på. Däremot kan intäk-

terna från trängselskatt användas för att finansiera andra 
investeringar i infrastruktur – både i anslagsform och som 
återbetalning av lån i Riksgäldskontoret, i enlighet med bud-
getlagens undantag.

Trängselskatten kan, till skillnad från brukaravgifter, tas ut 
på redan befintliga vägar – dock med förbehållet att det 
föreligger trängsel. I infrastrukturpropositionen från 2012 
lyfts Malmö-Lundregionen fram som ett möjligt tredje områ-
de att införa trängselskatt i. 

För trängselskattens huvudsyfte, att öka framkomligheten, 
öppnar teknikutvecklingen många möjligheter. Särskilt har 
ökad dynamisk prissättning diskuterats. Redan idag varierar 
trängselskattens storlek över dygnet, men med digital tek-
nik skulle prissättningen kunna följa trafikflödena istället för 
förutbestämda tidsintervall. Med digital trafikövervakning 
kopplad till trängselskattesystemet kartläggs trafikflödena, 
och när efterfrågan på vägsträckan är som högst justeras 
också priset uppåt. Tanken är att det högre priset ska få fler 
att välja alternativa vägar. 

En studie från KTH visar att ett minskat inflöde med 500 bilar 
i rätt tid i morgonrusningen skulle öka kapaciteten på Essin-
geleden i Stockholm med mellan 5 000 och 10 000 bilar.27 
Även brukaravgifter skulle kunna justeras dynamiskt på 
detta sätt, men endast i nybyggda anläggningar. Nuvarande 
lagstiftning medger dock inte dynamisk differentiering av 
trängselskatter. För brukaravgifter tycks lagstiftningen medge 
viss dynamisk differentiering med förbehållet att intäkterna 
inte får överstiga kostnaderna för uppförande och utveckling 
av det vägavsnitt som avgifterna avser samt för uppförande, 
underhåll, drift och utveckling av tillhörande avgiftssystem.

Vägslitageskatt
I april 2015 tillsatte regeringen en utredning (dir. 2015:47) 
om avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar. Skat-
ten syftar till att den tunga godstrafiken ska bära sina egna 
kostnader för vägslitage och bidra till att fler långväga trans-
porter genomförs med tåg eller sjöfart. Vägslitageskatten 
kan alltså betraktas som en motsvarighet till banavgift på 
väg, men med kompensation för miljöpåverkan som tillägg. 
Huruvida skatteintäkterna skulle kunna användas till att, 
utöver drift och underhåll, finansiera återbetalningspliktig 
upplåning är dock oklart. Skatten behöver utformas i enlig-
het med Eurovinjettsamarbetet, EU-regleringen kring uttag 
av skatter och avgifter på tunga godstransporter. Att skatten 
är tänkt att omfatta även utländska fordon innebär också en 
risk för att kostnaderna blir höga. 

Kommunalt uttag av gatukostnader
Kommunernas möjlighet att besluta att de som äger fast-
igheter inom en detaljplan ska betala kostnaderna för att 
anlägga eller förbättra gator eller andra allmänna platser 
räknas som en intäktsström. Avgiften är tänkt att fånga fast-
igheters ökande värde när vägar och gator byggs ut. I Villaä-
garnas riksförbunds granskning från 2012 uppgav 37 kom-

27 Se vidare i Gullberg, Anders, 2015, ”Här finns den lediga kapaci-
teten i storstadstrafiken”
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muner att de tillämpade avgiften och ytterligare 62 kom-
muner uppgav att de planerade att tillämpa avgiften. Främst 
har avgiften tillämpats när bostadsområden förtätats och 
sommarstugeområden gjorts om för permanentboende. I det 
förslag till förändrad gatuavgift som Lantmäteriet lämnade 
till regeringen den 24 augusti 2015 föreslås bland annat 
att befintliga fastigheter undantas avgiften och att avgiften 
baseras på fastighetens storlek. Vare sig regeringen eller SKL 
har tagit ställning till Lantmäteriets förslag. Villaägarnas riks-
förbund är kritiska till förslaget.

Lokal fastighetsskatt och värdestegringsersättning
Med utgångspunkt i samma argumentation som för den 
kommunala gatuavgiften diskuteras olika sätt att fånga upp 
mark- och fastighetsvärdeökningar som uppstår till följd av 
investeringar i transportinfrastruktur. En lokal fastighetsskatt 
på redan befintlig bebyggelse är ett sätt att åstadkomma 
detta. I takt med att taxeringen av fastigheterna stiger fångar 
skatten ökningen. Ofta refereras till Storbritannien som ett 
exempel där modellen använts med framgång. Hur en lik-
nande skatt skulle utformas i Sverige, till exempel i förhål-
lande till den kommunala fastighetsavgiften och den statliga 
fastighetsskatten för kommersiella lokaler, har inte presente-
rats i detalj. 

Sverigeförhandlingen kom i juni 2015 med ett delbetänkan-
de om en ny modell för värdeåterföring av ökade markvär-
den – värdestegringsersättning. I delbetänkandet beskriver 
Sverigeförhandlingen modellen:

”Förslagen innebär att en kommun och en fastighetsä-
gare, med hjälp av ett frivilligt och förhandlingsbaserat 
verktyg ska kunna ingå avtal om återföring av värde-
ökning för fastigheter som uppstår genom en kommuns 
finansiering av transportinfrastruktur.” 28 

Den frivilliga överenskommelsen om ersättningen ska träf-
fas i samband med att exploateringsavtal upprättas. Fördelen 
med detta är att värdet av transportinfrastrukturen för fast-
ighetsägaren påverkas av utformningen av detaljplanen och 
kostnadsdelningen i exploateringsavtalet. Således är det i för-
handlingen om exploateringsavtalet som möjligheten till en 
fördelaktig överenskommelse för båda parter är som störst.

Förslagen från Sverigeförhandlingen har ännu inte beretts 
vidare av regeringen. 

Alternativ för vardagens infrastruktur
Utbyggnad av VA-ledningsnät i form av nyanslutningar 
täcks av brukaren (fastighetsägaren) genom anläggnings-
avgiften. Reinvestering i ledningsnät täcks av den konsum-
tionsrelaterade brukaravgiften. Nyinvesteringar och större 
reinvesteringar i produktionsanläggningar täcks vanligen av 
höjningar i den konsumtionsrelaterade brukaravgiften. I allt 
väsentligt är alltså vardagens infrastruktur idag privat finan-
sierad. I strikt mening, endast avgränsat till finansieringsfrå-
gan, är alltså den huvudsakliga alternativa ordningen som 
kan beaktas att påföra det offentliga en större del av kostna-
derna. En sådan diskussion ligger dock utanför Infrastruk-
turkommissionens uppdrag.

Mer intressant är hur vardagens infrastruktur är organiserad. 
Vatten- och avloppstjänster tillhör den grupp av så kallade 
nätverksbranscher som traditionellt ansetts höra hemma 
under det offentligas ansvarsområde. VA-tjänsterna kräver 
ett nät av nedgrävda rör och kapitaltunga produktionsan-
läggningar, vilket sammantaget bildar förutsättningar för ett 
så kallat naturligt monopol. 

Med nuvarande lagstiftning har kommunerna ensamrätt på 
ägandet av VA-systemen. Prissättningen regleras av själv-
kostnadsprincipen i kommunallagen.  Flera andra områden 
inom nätverksbranschen var länge reglerade på ett liknande 
sätt, men har avreglerats över tid. El och, framför allt, fjärr-
värme är två exempel med mycket snarlika egenskaper som 
VA. Fjärrvärmen avreglerades samtidigt som elmarknaden 
1996, och undantogs liksom el från självkostnadsprincipen. 
Idag levererar både kommunala energibolag, som drivs på 
affärsmässig grund, och privata aktörer el och fjärrvärme i 
Sverige. 

På samma sätt som första och tredje AP-fonden tillsammans 
med Folksam nu äger elnät i Sverige skulle VA-systemen, 
givet en avreglering, kunna avyttras från kommunerna. 
Tredje AP-fonden har uttryckt intresse för detta. För att till-
varata brukarnas intressen skulle en avreglering av VA-sys-
temen på samma sätt som avregleringen av el- och fjärrvär-
memarknaderna sannolikt kräva att någon form av tillsyns-
instans inrättas, likt Energimarknadsinspektionen.

Möjligheten att upplåta drift och underhåll av VA-anlägg-
ningar till privata aktörer nyttjas idag i ett antal kommuner. 
Någon systematisk utvärdering av entreprenadlösningar för 
underhåll och drift har inte gjorts.

28 SOU 2015:60, 2015, ”Delrapport från Sverigeförhandlingen – Ett 
författnings- förslag om värdeåterföring”, s. 12
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Kapitel 6 – Internationell 
utblick
De internationella erfarenheterna av alternativ finansiering 
och organisering är omfattande. I detta kapitel redovisas 
erfarenheter av infrastrukturinvesteringar från Tyskland, 
Norge, Kanada och Storbritannien inklusive Skottland lik-
som från EUs arbete med att främja investeringar i med-
lemsländerna. 

Transportinfrastruktur

Tyskland
I Tyskland tas sedan 2005 en avgift ut på lastbilstrafiken 
som används för att finansiera projekt i vägnätet. Det fede-
ralt ägda företaget VIFG, som ansvarar för avgiftsfinansiera-
de väginvesteringar, har genomfört flera projekt i OPS-form. 
Huvudsakligen har dessa projekt bestått i tillägg av ytter-
ligare körfält på befintliga motorvägar, men även brokon-
struktioner har förekommit. För dessa projekt har en modell 
som man i Tyskland kallar ”A-modellen” använts. OPS-bola-
get ansvarar då för genomförande och projektfinansiering 
medan VIFG står för en årlig avgiftsbetalning, (tillgänglig-
hetsbaserad ersättning), till OPS-bolaget grundat i avgifterna 
på lastbilstrafiken. 

Förutom ”A-modellen” finns i Tyskland också möjlighet att 
använda sig av ”F-modellen”, där brukaravgifter kan använ-
das. Hittills har två projekt genomförts med denna modell, 
dock med något mindre lyckat resultat än ”A-modell”-pro-
jekt. Båda projekten har behövt förhandlas om på grund av 
för optimistiska trafikprognoser. I Tyskland finns en uppfatt-
ning om att förutsättningarna kring projekten i sig gjorde 
dem mindre lämpade att genomföra med ”F-modellen”. 

Noterbart är att det under 2014, trots erfarenheterna från 
dessa projekt, fattades beslut att genomföra ett första OPS-
projektet med Europeiska Investeringsbankens (EIB) delta-
gande i Tyskland. EIB går in som en av flera finansiärer av 
motorvägsbygget mellan Bordesholm och Hamburg som har 
en investeringskostnad på över sex miljarder kronor.

Norge
Även i Norge är det inom transportinfrastrukturen främst 
vägprojekt som varit föremål för alternativa finansieringslös-
ningar. Ansvaret för vägsystemet förändrades 2010 som en 
del av en större förvaltningsreform. En stor del av det tidi-
gare nationella vägnätet överfördes till fylkeskommunerna, 
och idag kvarstår endast en mindre del under Statens Veg-
vesens ansvar. Fylkeskommunerna och kommunerna ansva-
rar nu för sju åttondelar av det norska vägnätet. 

Kommunerna hade även före 2010 ansvar för en stor andel 
av vägnätet och det har ända sedan 1985 funnits möjlighet 
till brukaravgiftsfinansiering av vägprojekt genom så kallad 
”bompeng”. En eller flera kommuner bildar då ett aktiebolag 
som tar hand om finansiering och drift av ett vägtullsystem, 
som i sin tur i olika hög utsträckning finansierar själva pro-
jektet. Stortinget fattar beslut om varje projekt och kräver att 

minst 50 procent av finansieringen kommer från vägtullar. 
Övrig finansiering består vanligen av anslag från antingen 
staten eller fylkeskommunerna. 

I Norge har OPS-lösningar använts inom flera samhällssek-
torer för byggnation av offentliga byggnader såsom polis-
hus, domstolar och skolor. Inom transportinfrastruktur har 
ett mindre antal OPS-projekt genomförts, där vägbyggena 
på E39 och E18 är de mest refererade exemplen. Nordiska 
Investeringsbanken (NIB), privata banker och Europeiska 
Investeringsbanken (EIB) har stått för finansieringen av 
projekten som tillämpar en vägtullsmodell kombinerat med 
tillgänglighetsbaserad ersättning. Det offentliga bär då mark-
nadsrisken, det vill säga att en eventuell skillnad mellan tra-
fikprognos och verkligt utfall för trafiken, som innebär lägre 
tullintäkter än beräknat, täcks upp.  

De utvärderingar som gjorts av OPS-projekten inom trans-
portinfrastruktur har pekat på positiva erfarenheter. Trans-
port Ökonomisk Institutt (TÖI) lyfter bland annat fram kor-
tare byggtid, större fokus på livscykelkostnader och en hög 
grad av innovation i byggprocessen som tydliga mervärden 
av OPS-lösningarna.29 

Nuvarande norska regering uttrycker i den politiska platt-
formen för transportinfrastruktur en vilja att större väg- och 
järnvägsutbyggnader framöver ska organiseras som OPS-
projekt. ”Bompengesystemet” är samtidigt på väg genom en 
strukturförändring med fokus på ökad effektivitet och färre 
enheter.

Storbritannien 
Storbritannien har sedan början av 1990-talet drivit en aktiv 
politik för att utarbeta och genomföra OPS-lösningar, på 
engelska ofta refererade till som Private Finance Initiative 
(PFI). Över 700 projekt har genomförts sedan 1992, och 
Storbritannien är det land i EU som mest frekvent, och i 
störst utsträckning, använder sig av PFI. 

PFI har setts som ett medel att dels öka omfattningen av 
tillgängligt kapital för investeringar, dels öka effektiviteten 
i genomförande och leverans av projekt. De granskningar 
som bland annat National Audit Office (Storbritanniens 
”riksrevision”) gjort har visat att projekt genomförda i PFI-
form färdigställts snabbare och till lägre kostnad än mot-
svarande projekt genomförda av offentlig sektor.30  Det har 
samtidigt förekommit kritik.

29 Se vidare i exempelvis Transportökonomisk institutt (TÖI), 2007, 
“Evaluering av OPS I vegsektoren”, rapport 890/2007
30 Se vidare i exempelvis National Audit Office, 2011, ”Lessons from 
PFI and other projects”, HC 920 Session 2010-2012 och National 
Audit Office, 2003, “PFI: Con- struction Performance”, HC 371 Ses- 
sion 2002-2003
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Det brittiska parlamentets finansutskott presenterade 2011 
en rapport som tog upp ett antal brister med PFI.31 Det 
fanns inga tydliga bevis på effektivitetsvinster som översteg 
de ökade finansiella kostnaderna för staten. Upphandlings-
processen för PFI-lösningar konstaterades ofta vara långsam 
och dyr, och kontrakten inte tillräckligt flexibla. Rapporten 
visade också att alltför stor risk lagts ut på de privata inves-
terarna i flera projekt, med prishöjningar och ineffektivitet 
som resultat.

Som en följd av den stora mängd projekt som har genomförts 
belastar betydande belopp varje år den offentliga ekonomin 
för att betala de företag som driver olika projekt i PFI-form. 
Mot bakgrund av detta har avtal som upplevs generera ”över-
vinster” för de privata aktörerna uppmärksammats brett. Sta-
ten har också i ett antal fall varit tvungen att ta över projekt 
där konkurshot inte kunnat avvärjas på annat sätt.

Mot bakgrund av kritiken tog regeringen 2012 fram PF2, ett 
förändrat system för offentlig-privat samverkan med större 
fokus på öppenhet, ekonomisk kontroll, delägarskap och 
effektiv upphandling. 2013 upprättades också en ”code of 
conduct” för PF2-samarbeten, där både den offentliga och 
den privata aktören åläggs skyldigheter.32 

Även bortom PFI förekommer flera olika typer av alternativ 
finansiering i Storbritannien. För anläggningen av den nya 
järnvägslinjen i London, Crossrail, tillämpas lokala fastig-
hetsskatter kring de nya stationslägena för att tillföra projek-
tet extern finansiering. Liknande lösningar finns på kommu-
nal nivå där det finns möjlighet att införa lokala skatter, så 
kallad Tax Increment Financing (TIF) som en del i finansie-
ringen av infrastrukturprojekt.

Mer renodlade privatiseringar med koncessionslösningar 
finns också. Ett exempel är privatiseringen av höghastighets-
projektet (HS 1) som omfattar den ca 100 km långa höghas-
tighetsjärnvägen mellan kanaltunneln i Dover och London. 
Två kanadensiska pensionsfonder äger bolaget som har 
koncessionen för järnvägen.

Paletten av alternativa lösningar som använts i Storbritan-
nien visar i någon mån på både de bästa och de sämsta 
utfallen av nya sätt att finansiera transportinfrastruktur. Som 
ett svar på mycket av den kritik som riktats mot illa genom-
förda PFI-projekt har modellen Non-Profit Distributing vuxit 
fram i Skottland. Modellen presenteras närmare nedan. 

Skottland – Non-Profit Distributing
Non-Profit Distributing-modellen (NPD) har utvecklats i 
Skottland i över ett decennium och är idag en välanvänd 
lösning för att finansiera och organisera offentliga investe-
ringar inom en rad sektorer, däribland transportinfrastruktur. 
Modellen har vunnit mark som en direkt följd av minskat 
budgetutrymme för offentliga anslag till infrastruktursats-
ningar i kombination med ett stort behov av ny- och rein-

vesteringar i transportinfrastruktursystemet. 

2008 etablerades därför Scottish Futures Trust (SFT) med 
syftet att hitta nya sätt att förbättra effektiviteten och verk-
ningsgraden av infrastrukturinvesteringar och användningen 
av infrastruktur genom samverkan mellan offentliga organ 
och privata aktörer. Kärnan i SFT:s NPD-modell är:

• En begränsad avkastning för privata aktörer
• Ägaraktier utan möjlighet till utdelning
• Hög grad av medverkan och insyn för alla intressenter 

i projekten
Namnet till trots är alltså inte modellen en ”non-profit”-lös-
ning fullt ut, men avkastning och utdelning är begränsade. 
Rätten till vinstutdelning på det investerade kapitalet är 
borttagen och avkastningen till de privata aktörerna uppnås 
istället genom att ett skuldebrev med fast ränta upprättas. 
Om projektet genomförs i enlighet med avtalet erhåller de 
privata aktörerna full avkastning. Skulle projektet däremot 
inte genomföras framgångsrikt riskerar investerarnas efter-
ställda lån inte återbetalas (helt eller delvis) och investerar-
nas avkastning blir därmed lägre. Ett incitament har således 
skapats för de privata aktörerna att leverera enligt de leve-
rans- och specifikationskrav som det offentliga har uppställt 
för projektet. Skulle det uppstå ett överskott eller vinster i 
projektbolaget (som utan begränsningen av vinstutdelning 
på investerat kapital skulle ha utdelats till aktieägarna) ska 
dessa medel återföras till det offentliga, vanligen represen-
terad av SFT. En följd av att modellen är utformad för att ge 
en begränsad men stabil avkastning på investerat kapital är 
att den attraherar institutionella investerare som vill diversi-
fiera sina portföljer, exempelvis pensionsfonder.

Ett centralt inslag i NPD-modellen är den förstärkta medver-
kan, och insynen, för det offentliga. För det första är staten, 
genom SFT, minoritetsaktieägare i projektbolaget, med möj-
lighet att lägga veto mot förändringar av projektstrukturen. 
På så sätt säkerställs förutsägbarhet genom projektets hela 
livslängd. Staten har också rätt att tillsätta både en obser-
vatör och en särskild ledamot i projektbolagets styrelse, en 
”public interest director”. Ledamotens roll är att utgöra en 
oberoende röst i styrelsen och säkerställa transparens och 
ansvarstagande i alla hänseenden. Investerarna är fortfaran-
de majoritetsaktieägare och tillsätter majoriteten av styrelse-
ledamöterna.

En ytterligare aspekt som NPD-modellen lyckats med är att 
optimera riskfördelningen i projekten mellan de olika par-
terna. Den exakta riskallokeringen för varje del av projektet 
är komplex och varierar beroende på såväl sektorspecifika 
som projektspecifika risker. Normer för riskfördelningen har 
dock fastställts genom standardavtal, exempelvis att:

• Äganderättsrisken faller på staten,
• Risken för att fysiska byggnadsarbeten ska behöva utfö-

ras på anläggningen som ett resultat av oförutsägbara 
lagändringar under driftsperioden ansvarar staten för

• Risken för energianvändningen och priset för energi 
ansvarar staten för, men krav har uppställts på tjäns-
terna för att ge incitament till tjänsteleverantörerna att 
utföra de åtgärder som märkbart påverkar energikon-
sumtionen och som är inom dennes kontroll, och

31 Se vidare i House of Commons Treasury Commit- tee, 2011, “Pri-
vate Finance Initiative”, Seventeenth Report of Session 2010-12
32 Se vidare i Infrastructure UK & HM Treasury, 2013, ”Code of con-
duct for operational PFI/PPP contracts”
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• Uppdelningen av risken för försäkringspremier vad 
gäller marknadsrelaterade förändringar har släppts så 
att höjningar av försäkringspremien kan påföras staten 
genom höjda avgifter.

Kanada
Kanada framhålls ofta som en föregångare inom framför allt 
OPS-lösningar för stora infrastrukturprojekt. Den så kallade 
P3-modellen som används utgår från en ”value-for-money”-
prövning. Alla projekt som har en uppskattad totalkostnad 
på över 100 miljoner dollar ska kostnadsberäknas både som 
traditionellt upphandlingsprojekt och P3-projekt. Jämförel-
sen mellan genomförandelösningarna görs av ett särskilt 
statligt organ, PPP Canada, som lyder under Finansdeparte-
mentet. I de fall kostnaderna för projektet är lägst i P3-form 
väljs också denna genomförandelösning. 

Erfarenheterna över tid har visat att det är komplexa och 
stora projekt som vinner på att genomföras som P3. PPP 
Canada konstaterar att ett större fokus på livscykelkostna-
der, tillgång till expertis från privata aktörer och den finan-
siella disciplin som långivare på den privata kapitalmark-
naden bidrar med är de främsta faktorerna som genererat 
lägre kostnader i P3-projekt.

PPP Canada bistår också regionala och lokala aktörer med 
att välja ut lämpliga P3-projekt. I ett vägledningsdokument 
påpekas att P3 också är förknippat med kostnader. För det 
första är kostnaderna för att täcka kapitalbehovet för kon-
struktionsfasen högre än med anslagsfinansiering. För det 
andra är transaktionskostnaderna för att upprätta avtal också 
högre än i traditionellt organiserade projekt. För det tredje 
är kostnaderna för P3-prövningen höga. Endast i de fall 
dessa kostnader vägs upp av andra besparingar bör P3-pro-
jekt genomföras. 

Vid sidan av PPP Canada har också offentliga och privata 
aktörer upprättat The Canadian Council for Public-Private 
Partnership. Medlemsorganisationen fungerar som ett kom-
petenscentrum för offentlig-privat samverkan genom att 
både samla och sprida kunskap på området och finansiera 
extern forskning. 

Det statliga kapital som ingår i P3-projekt kommer i huvudsak 
från den särskilda infrastrukturfond, P3 Canada Fund, som 
skapats för ändamålet. Storleken på projekten gör att institu-
tionella placerare i huvudsak utgör de privata finansiärerna.

EU
På den övernationella nivån i Europa är transportinfra-
strukturen en viktig del av sammanhållningspolitiken. EU 
har varit aktivt inom politikområdet sedan 1980-talet, med 
ökade insatser sedan 1990-talet. Medan de nationella trans-
portsystemen är en fråga för de 28 medlemsstaterna har EU 
antagit ett gränsöverskridande perspektiv på transportinfra-
strukturen. Förutom bestämmelser i Lissabonfördraget som 
tar sikte på etableringen av en gemensam inre marknad för 
gränsöverskridande transporter arbetar också EU-kommis-
sionen med att länka samman medlemsstaterna genom det 
transeuropeiska nätet för transportinfrastruktur, (Trans-Euro-
pean Transport Networks, TEN-T). 

EU-kommissionens vitbok från 2011, Färdplan för ett 
gemensamt europeiskt transportområde, etablerar huvud-
dragen i unionens transportpolitik. I vitboken uppskattas 
kostnaderna för utveckling av transportinfrastruktur för 
perioden 2010-2030 till 1 500 miljarder euro. Bara färdigstäl-
landet av TEN-T beräknas kosta 550 miljarder euro fram till 
2020. Mot bakgrund av investeringsbehovet har en
väsentlig del av EU:s åtgärder inom transportinfrastrukturen 
varit att främja samverkan mellan offentlig och privat sektor. 
I vitboken skriver man:

”För att kunna möjliggöra eventuell privat finansie-
ring krävs det även bättre regler och bestämmelser och 
innovativa finansieringsinstrument. Projektbedömning 
och tillståndsgivning måste ske på ett effektivt och öppet 
sätt som både minskar tidsåtgången, kostnaderna och 
osäkerheten. Nya finansieringsinstrument, tillexempel 
finansiering av EU-projekt genom obligationer, kan stöd-
ja finansiering från offentlig-privata partnerskap i större 
skala.” 33 

För att åstadkomma dessa förutsättningar driver kommis-
sionen ett antal projekt inom ramen för det TEN-T-verkstäl-
lande organet INEA. Särskild vikt har lagts vid att attrahera 
institutionella placerare till investeringar i transportinfra-
struktur. 

Ett viktigt steg för finansieringen av TEN-T togs när medel 
för transportinfrastruktursatsningar från EU:s olika struktur-
fonder och medel från utjämningsfonderna samlades i det 
som nu kallas ”Connecting Europe Facility” (CEF). Medlen 
kan användas flexibelt för olika typer av finansiella åtgärder, 
såsom direkta medfinansieringsbidrag, lånegarantier, ränte-
subventioner och andra finansiella instrument. Upp till 40 
procent av kostnaderna för gränsöverskridande projekt kan 
täckas med medel från CEF. Övriga kostnader väntas täckas 
av medlemsstaternas finansiering och privat kapital. 

Delfinansiering är en modell som EU systematiskt tillämpar, 
med syftet att öka offentlig-privat samverkan. Utöver CEF 
följer även Europeiska investeringsbankens (EIB) huvud-
princip för utlåning en maximal kostnadstäckning om 30-50 
procent. Med EU-finansiering, ofta kombinerad med olika 
typer av utställda säkerheter, ökar projektens attraktionskraft 
för privat kapital. EU-kommissionen hänvisar ofta till tidi-
gare erfarenheter av att den här typen av kapitalblandning 
inneburit en väsentlig multiplikatoreffekt.

Vardagens infrastruktur
På VA-området kan det konstateras att alternativa former 
för finansiering och organisering är ovanligt i länder som 
huvudsakligen byggde ut sina VA-system under 1900-talets 
början. Offentlig-privat samverkan förekommer dock i täm-
ligen hög utsträckning i länder som nu nyanlägger system 
för VA-tjänster, särskilt i västra Afrika och i länderna söder 
om Sahara. 

Bland för Sverige jämförbara länder sticker Frankrike, Eng-
land och Wales emellertid ut. I Frankrike är cirka 80 procent 

33 ”Vitbok – Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde 
– ett konkurrenskraftigt och resurseffektivt transportsystem”, s. 15
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av vattendistributionen och cirka 60 procent av hanteringen 
av avloppsvatten delegerad från det offentliga till privata 
aktörer – huvudsakligen genom koncessioner och det som 
benämns ”affermage”, medellånga leasingkontrakt. I leasing-
modellen hyr den privata aktören anläggningarna av huvud-
mannen, normalt kommunen, under 10-15 år. Den privata 
aktören sköter drift och underhåll och ges rätt att ta ut bru-
karavgifter. Kommunen står för investeringar i VA-systemet, 
vilka ligger till grund för hyran som den privata aktören 
betalar. Tanken är att denna ordning skapar balans mel-
lan parterna och incitament för en affärsrelation präglad av 
dialog. I koncessionsmodellen övergår det fulla ansvaret för 
VA-systemet, investeringar inbegripet, till den privata aktö-
ren. Kontraktstiden är längre än för leasingavtalen, mellan 
25-30 år. Erfarenheterna av koncessionslösningar är dock 
blandade. En av de största koncessionerna i hela Frankrike, 
VA-tjänsterna i Paris, sades 2010 upp och övergick i offent-
lig regi efter en lång tid av eftersatt underhåll, höga avgifter 
och höga vinstuttag. 

I England och Wales har ytterligare ett steg bortom konces-
sioner tagits. 1989 avreglerades VA-sektorn och de tidigare 
offentliga aktörerna privatiserades. Samtidigt inrättades 
”Water Services Regulatory Authority” (OFWAT) som utövar 
tillsyn av branschen. OFWAT:s uppföljning av VA-tjänsterna 
sedan 1990 visar att den upplevda kvaliteten har ökat sedan 
avregleringen, till exempel har det tidigare utbredda proble-
met med för lågt vattentryck minskat med 99 procent. Sam-
tidigt har priserna ökat. I snitt ökade priserna mellan 2003 
och 2013 med 64 procent.
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Kapitel 7 – Regelverkens 
betydelse 
Byggnationen av anläggningarna för, och driften av, vägar, 
järnvägar och vardagens infrastruktur omfattar ur ett norm-
givningsperspektiv en mängd rättsområden, alltifrån mil-
jörätt och immaterialrätt till EU-stöd. Legala aspekter kring 
finansiering och organisering har vid ett flertal tillfällen 
tagits upp tidigare i rapporten, men i detta kapitel behand-
las de samlat.34 Med utgångspunkt i advokatfirman Lindahls 
underlag till Infrastrukturkommissionen beskrivs dessa 
aspekter nedan. Hela Lindahls underlag återfinns som bilaga 
på Infrastrukturkommissionens webbplats. 

I kapitlet tas också planeringsförutsättningarna för transport-
infrastrukturen upp. Avslutningsvis diskuteras offentlig-privat 
samverkan utifrån ett kontrakts- och affärsmodellsperspektiv. 

Förutsättningar för ägande

Vägar
Allmänna vägar omfattas av väglagen. Staten, genom Tra-
fikverket, är normalt väghållare för allmänna vägar men 
regeringen eller Trafikverket kan ge kommuner väghåll-
ningsansvar. Trafikverket har tillsynsansvar för de kommu-
ner som bedriver väghållningsverksamhet. 

Enskilda vägar omfattas inte av väglagen och kan komma 
till stånd på olika sätt:

• Överenskommelse: Vägen byggs av enskilda fastig-
hetsägare. Formellt beslut om vägbygge eller väg-
hållning saknas. Motsvarande föreligger även där en 
enskild markägare bygger väg på sin mark.

• Lantmäteriförrättning: Vägen byggs enligt lantmäteri-
beslut och blir en gemensamhetsanläggning. (Tidigare 
lagstiftning använde begreppen vägförening eller väg-
samfällighet). Förvaltas normalt av ensamfällighetsför-
ening alternativt delägarförvaltning.

• Till följd av vägplan: Vägen projekteras och byggs i 
samband med utbyggnad av allmän väg. Följs normalt 
av en lantmäteriförrättning som leder till gemensam-
hetsanläggning.

• Statsbidragsberättigad väg: Väghållaren erhåller stats-
bidrag för vägunderhåll. Allmänheten har rätt att nyttja 
vägen. Trafikverket har tillsyn över vägen. 

Fastighetsägare får förbjuda och hindra motortrafik på 
enskild väg, till exempel med bom, detta eftersom sådan 
trafik kan medföra slitage på vägen, och därmed en mer-
kostnad. Enskild väg med stats- eller kommunalt bidrag till 
underhåll ska normalt hållas öppen för allmän trafik. 

Enskild väg får förändras till allmän, om vägen behövs för 
allmän samfärdsel eller annars är av synnerlig betydelse för 
det allmänna. Sådan ändring prövas av Trafikverket efter 
samråd med länsstyrelsen. Om Trafikverket och länsstyrel-
sen har olika uppfattning hänskjuts frågan till regeringens 
prövning. En allmän väg får dras in om den efter tillkomsten 
av en ny väg eller av något annat skäl inte längre behövs 
för det allmänna och åtgärden medför endast ringa olägen-
het för bygden. Även denna fråga prövas av Trafikverket 
efter samråd med länsstyrelsen. Det kan diskuteras om en 
allmän väg, om den till exempel skulle dras in inom ramen 
för en ägarväxling från det offentliga till en privat aktör, kan 
anses ”inte längre behövas för det allmänna”. Det tycks inte 
som att indragningsförutsättningar föreligger i ett sådant 
exempel. En lagändring, som inte bedöms påverkas av 
Eurovinjettdirektivet, krävs för att det ska kunna vara aktu-
ellt att förändra redan befintlig allmän väg till enskild väg.

Järnvägar
Enligt lagen om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m. 
får var och en anlägga en enskild järnväg, tunnelbana eller 
spårväg för allmän trafik utan särskilt tillstånd. Dock krävs 
tillstånd för att bedriva järnvägstrafik. 

En viktig skillnad mellan väg och järnväg är att järnvägens 
kapacitet och utnyttjande förutsätter ett noggrant plane-
ringsarbete. Flera tågoperatörer ska kunna använda spåret. 
I järnvägslagen regleras hur tågoperatörer tilldelas kapacitet 
på de svenska järnvägarna. Tilldelningen sker på grundval 
av tågoperatörernas ansökningar om hur de önskar trafikera 
järnvägen och i huvudsak gäller att fördelningen ska ske på 
ett konkurrensneutralt och icke-diskriminerande sätt. 

Enligt nuvarande regler får Trafikverket fatta beslut om att 
underhållet på de delar av järnvägsnätet som förvaltas av 
staten ska upphöra då trafiken är av obetydlig omfattning. 
Efter tre år från ett sådant beslut får Trafikverket besluta att 
sådana delar ska läggas ned. Som ett alternativ till att inte 
fortsätta underhållet kan Trafikverket upplåta delen av nätet 
med nyttjanderätt. Innan upplåtelse sker ska Trafikverket 
höra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektiv-
trafikmyndigheter och järnvägsföretag. Som villkor för upp-
låtelsen ska alltid gälla att nyttjanderättshavaren ska överta 
ansvaret för underhållet av den upplåtna delen, för de 
investeringar som behövs för nyttjandet samt överta ansvaret 
som järnvägens förvaltare.

I praktiken innebär detta att statlig järnväg idag endast kan 
överlåtas till en privat aktör om trafiken är obetydlig på järn-
vägen och underhållet därav under tre års tid har upphört. I 
annat fall är man hänvisad till att med nyttjanderätt upplåta 
den redan befintliga järnvägen till en privat aktör.

34 Regler av betydelse för ägande av och brukaravgifter på väg 
återfinns bland annat i väglagen (1971:948), vägförordningen 
(2012:707), lag (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg, förord-
ning (2014:1564) om infrastrukturavgifter på väg, lag (2004:629) 
om trängselskatt, anläggningslagen (1973:1149), lagen (2001:559) 
om vägtrafikdefinitioner, förordningen (2001:651) om vägtrafikde-
finitioner, lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon; 
Regler av betydelse för ägande av och brukaravgifter på järnväg 
är bland annat järnvägslagen (2004:519), järnvägsförordningen 
(2004:526), lag om byggande av järnväg (1995:1649), förordning 
(2012:708) om byggande av järnväg och lag (1985:1075) om rätt 
att anlägga enskilda järnvägar m.m. samt tillhörande EU direktiv 
angående tekniska regler och marknadstillträdesregler; Regler av 
betydelse för ägande av och brukaravigfter inom VA-systemen är 
primärt lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
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Vardagens infrastruktur
I lagen om allmänna vattentjänster slås kommunens skyl-
dighet att ordna vattentjänster fast. Lagen slår också fast att 
behovet ska tillgodoses genom en allmän VA-anläggning, 
definierat som att kommunen:

1. helt äger anläggningen,
2. genom ägande förfogar över mer än hälften av samt-

liga röster i den eller de juridiska personer som helt 
äger anläggningen eller på annat sätt förfogar över en 
motsvarande majoritet av beslutsmakten i den eller de 
juridiska personer som helt äger anläggningen,

3. har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av leda-
möterna i styrelsen för den eller de juridiska personer 
som helt äger anläggningen, eller

4. utgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett 
handelsbolag som helt äger anläggningen.

Därav följer att endast kommunen, eller juridiska personer 
som kommunen har rättsligt inflytande över, kan äga VA-
anläggningar.

Förutsättningar för brukaravgifter

Vägar 
Inom vägnätet är avgiftsuttag från brukare reglerat för alla 
allmänna vägar, för enskilda vägar som tillhör TEN-T-väg-
nätet och sådana enskilda vägar som klassas som motorvä-
gar. Regleringen utgår delvis från Eurovinjettdirektivet, som 
enbart gäller tunga fordon, och har införlivats i svensk rätt 
genom lagen om infrastrukturavgifter på väg (LIV). Infra-
strukturavgifter kan tas ut på personbilar, lastbilar och bus-
sar som väger mindre än 14 ton. Inom tillämpningsområdet 
för LIV gäller vissa begränsningar för hur avgifter kan tas ut. 

Infrastrukturavgifterna på allmän väg ska bestämmas så att 
de totala avgiftsintäkterna inte överstiger kostnaderna för 
uppförande och utveckling av det vägavsnitt som avgifterna 
avser samt för uppförande, underhåll, drift och utveckling 
av tillhörande avgiftssystem. Endast kostnader som har 
finansierats med lån som ska återbetalas med infrastruktur-
avgifter och kostnader som ska finansieras direkt med intäk-
ter från infrastrukturavgifter ska ingå i kostnadsunderlaget. 
Kostnaderna ska tas ut av olika fordonstyper med den kost-
nadsandel som fordonstypen beräknas stå för. Beräkningen 
av kostnaderna ska beräknas utifrån att avgifter tas in för en 
minsta tid om 20 år. Kostnader som finansierats med skatte-
medel får inte täckas av infrastrukturavgifter 

Reglerna om infrastrukturavgifter på enskild väg inom till-
lämpningsområdet för LIV utgår från att avgifterna tas ut för 
tunga fordon, då lagen endast omfattar sådana. Till skillnad 
från allmän väg får även kostnader för vinstmarginal och 
avkastning på kapital får räknas in i kostnadsunderlaget. 
Sådan vinstmarginal och avkastning ska vara rimlig mot 
bakgrund av marknadsförhållandena. Beräkningen av kost-
naderna ska beräknas utifrån att avgifter tas in för en minsta 
tid om 20 år eller annan längre period som kan anses lämp-
lig av finansieringsskäl. Uttag av avgifter för andra fordon än 
tunga fordon på enskild väg är oreglerat. Ett exempel på en 
sådan enskild väg är Öresundsbron.

Oreglerat i svensk lagstiftning är också avgiftsuttag på 
enskilda vägar utanför LIV:s tillämpningsområde. För dessa 
vägar gäller dock bestämmelsen i Eurovinjettdirektivet, om 
tunga fordon, att sådana avgifter inte får snedvrida konkur-
rensen mellan operatörer eller diskriminera internationell 
trafik. Här kan även allmänna konkurrensrättsliga bestäm-
melser om till exempel missbruk av dominerande ställning 
få betydelse. Utrymmet för avgiftsuttag på sådana vägar 
torde därför i princip följa vad som gäller för enskilda vägar 
inom LIV:s tillämpningsområde.

Infrastrukturavgifter för tunga godsfordon ska differentie-
ras utifrån EURO-utsläppsklass vid färd på motorvägar och 
vägar som ingår i TEN-T-vägnätet. För tunga godsfordon 
får också avgiften differentieras beroende på dag, tidpunkt 
och årstid eller för att minska trängsel och minimera slitage. 
Bestämmelser om differentiering av infrastrukturavgifter för 
personbilar och bussar saknas i LIV.

Trängselskattens nivåer, och var den tas ut, beslutas av riks-
dagen. Differentiering får göras beroende på dag, tidpunkt 
och årstid men såsom varandes en skatt måste varje nivå 
beslutas av riksdagen.

Järnvägar
I järnvägsnätet skall infrastrukturförvaltaren35 ta ut banav-
gifter av de tågoperatörer som trafikerar spåren. Avgifterna 
ska vara konkurrensneutrala och icke-diskriminerande. Som 
huvudprincip ska banavgifterna fastställas till den kostnad 
som uppstår som en direkt följd av framförandet av järn-
vägsfordon – marginalkostnad. Investeringskostnader kan 
inte ingå i marginalkostnadsprissättning, men byggkostnader 
och vinstuttag kan täckas genom så kallade särskilda avgif-
ter. Särskilda avgifter kan tas ut: 

1. Om det är förenligt med ett samhällsekonomiskt 
effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna får 
inte sättas så högt att de marknadssegment som kan 
betala åtminstone den kostnad som uppstår som en 
direkt följd av framförandet av järnvägsfordon, plus ett 
vinstuttag som marknaden kan bära, hindras från att 
använda infrastrukturen.

2. För att täcka den långsiktiga kostnaden för ett särskilt 
infrastrukturprojekt som ökar effektiviteten i järn-
vägssystemet och har avslutats efter 1988 och som 
inte skulle ha kommit till stånd om avgifterna hade 
begränsats till huvudprincipen.

Utifrån gällande regler kan det konstateras att en infrastruk-
turförvaltare inte genom banavgifter kan utgå från att få full 
täckning för sina investeringskostnader, än mindre få avkast-
ning på investeringen.

Det bör påpekas att banavgifterna som en infrastrukturför-
valtare kan ta ut inte är detsamma som biljettintäkter från 
tågpassagerare. Nivån på biljettpriser mot passagerare är 
inte reglerat i järnvägslagen men påverkas av bland annat 
allmänna konkurrensrättsliga bestämmelser om missbruk av 
dominerande ställning. 

35 I järnvägslagen definieras infrastrukturförvaltare som den som 
förvaltar järnvägsinfrastruktur och driver anläggningar som hör till 
infrastrukturen
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Vardagens infrastruktur
Brukaravgifterna för VA-tjänster regleras precis som ägande-
förutsättningarna i lagen om allmänna vattentjänster. Såsom 
beskrivs i rapportens kapitel 1 betalar brukarna två avgifter, 
dels en löpande avgift som kan variera beroende på abon-
nentens konsumtion, dels en anläggningstaxa som fastig-
hetsägare som ansluts till VA-nätet betalar en gång. Avgifter-
na får inte överstiga kostnaderna för att driva verksamheten. 
Skulle överskott uppstå skall det betraktas som en skuld till 
VA-kollektivet och ska enligt rättspraxis återföras till kollek-
tivet inom tre år. På samma sätt skall underskott återställas, 
genom till exempel högre avgifter, inom tre år.

Planeringsförutsättningar för transportinfrastrukturen
Oavsett om enskilda transportinfrastrukturprojekt genomförs 
i offentlig eller privat regi, eller i samverkan, är planerings-
processen central. 2013 förändrades planeringsprocessen för 
offentliga projekt från att tidigare ha varit indelad i ett antal 
faser till att genomföras som en sammanhållen process, 
enligt figuren ovan (fig 8)

Successivt ökar detaljeringsgraden i de analyser och utvär-
deringar som görs. Genom processen ska samråd med en 
rad olika intressenter ske, bland annat länsstyrelser, kom-
muner, ideella föreningar och den allmänhet som antas bli 
särskilt berörd.

Förändringen av planeringsprocessen 2013 grundade sig i 
en kritik av att den då rådande processen försvårade och 
fördyrade projekt. I den parlamentariska Transportinfra-
strukturkommitténs översyn av väg- och järnvägsplanering 
från 2010, som i hög grad låg till grund för förändringen, 
står att läsa: 

”Det samlade regelkomplexet är mycket svåröverskådligt. 
Det finns också ibland svårförklarliga skillnader mellan 
systemen. Kritikerna menar också att det finns för många 
möjligheter att överklaga beslut i flera omgångar och i 
olika lagsystem. Många menar också att det kan bli en 
dubbelprövning, som kan leda till osäkerhet om vad som 
gäller. Den parallella hanteringen och överklagandemöj-
ligheterna i olika lagsystem innebär att planeringsproces-
sen blir oförutsägbar. Det problem som brukar nämnas 
allra först när det gäller planeringsprocessen handlar om 
tid och pengar. För ett komplicerat projekt kan proces-
sen ta 10–12 år. Under de senaste fem åren har det kostat 

uppemot en miljard kronor per år att genomföra den fysis-
ka planeringen för väg- och järnvägsprojekt”. 36

Förutom processens övergripande förändring gjordes också 
flera regelförenklingar.

Privata, eller enskilda, vägar och järnvägar följer inte på 
samma sätt någon mer övergripande planeringsprocess, 
men måste liksom projekt med offentlig inblandning för-
hålla sig till en rad rättsområden. Som exempel måste i vissa 
fall ny- och ombyggnad av vägar och järnvägar hanteras 
och prövas enligt plan- och bygglagen, planeringen måste 
ta hänsyn till riktlinjerna i kommunala översiktsplaner och 
vägar och järnvägar får inte byggas i strid mot detaljplan 
eller områdesbestämmelser. Det sistnämnda kan – framfö-
rallt i tätorter – innebära att ny planläggning eller ändring 
av befintliga detaljplaner måste ske. Vidare krävs miljörela-
terade tillståndsprövningar och konsekvensbeskrivningar. 

De legala förutsättningarnas betydelse för alternativa for-
mer för finansiering och organisering
Det kan konstateras att lagstiftningen som omgärdar varda-
gens infrastruktur i dagsläget omöjliggör alternativa ägarfor-
mer. Rådande finansieringslösning, med brukaravgifter, är 
dock väl anpassad för ett liknande upplägg som inom el- 
och fjärrvärmenäten – undantaget att självkostnadsprincipen 
utgör ett hinder för möjligheterna till avkastning. 

Inom väg- och järnvägsområdet förefaller förutsättningarna 
för alternativa lösningar helt i privat regi vara relativt goda 
för nyinvesteringar. Enskilda vägar torde kunna upprättas 
och avgiftsbeläggas ”fritt”, endast begränsat av Eurovinjett-
direktivet. Detsamma gäller för privat järnväg, men med för-
behållet att särskild avgift endast får tas ut om sträckningen 
inte annars skulle kommit till stånd. Hur flertalet större helt 
privata infrastrukturanläggningar skulle förhålla sig till och 
integreras med det allmänna vägnätet och det statliga järn-
vägsnätet är oklart men det kan konstateras att det redan 
idag, i fallet Öresundsbron, finns en förlaga. Ensamrätt till 
järnväg tycks dock inte förenligt med att kapacitetstilldel-
ningen ska ske på ett konkurrensneutralt och icke-diskri-
minerande sätt. Mot bakgrund av denna reglering kan det 
också ifrågasättas om Arlandabanans upplägg, med ensam-
rätt på trafik och biljettintäkter, skulle kunna genomföras 

Vägplan/Järnvägsplan
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Figur 8. Planeringsprocess för offentliga projekt. Källa: Trafikverket

36 SOU 2010:57, 2010, ”Effektivare planering av vägar och järnvä-
gar”, s. 13
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idag. Koncessionslösningar med rätt för en privat aktör att 
både vara förvaltare av och operatör på järnvägen är sanno-
likt inte förenliga med dagens lagstiftning.

För annan offentlig-privat samverkan beror de legala möjlig-
heterna huvudsakligen på de kontrakts- och affärsmodeller 
som utformas mellan parterna. Den begränsade erfarenhe-
ten av OPS-projekt inom transportinfrastrukturen i Sverige 
innebär att dessa aspekter inte prövats, och därmed ur ett 
juridiskt perspektiv är svåra att uttala sig om. 

Tydligare är förutsättningarna för att inom redan befintlig 
transportinfrastruktur förändra ägande och finansiering. Det 
förefaller, både när det gäller vägar och järnvägar, inte vara 
möjligt att ägarväxla från en offentlig till en privat aktör. 
Likaledes förefaller det inte vara möjligt att påföra någon 
typ av alternativ intäktskälla på befintlig transportinfrastruk-
tur.

Möjligheterna till dynamiska infrastrukturavgifter och träng-
selskatter tycks begränsade. Dynamisk differentiering av 
trängselskatter är inte möjligt då varje skattenivå måste 
beslutas av riksdagen. För infrastrukturavgifter är lagstift-
ningen något oklar, dynamisk differentiering förefaller möj-
lig för tunga godsfordon. 

Planeringsförutsättningarna är centrala för både offentliga 
och privata aktörer. Miljöhänsyn, demokratiskt inflytande 
och rättssäkerhet för enskilda intressenter måste tas tillvara. 
Samtidigt är olika tillståndsprocesser kostsamma både i ter-
mer av tid och pengar. Huruvida 2013 års förändringar av 
planeringsförutsättningarna de facto lett till förbättringar på 
området är möjligen för tidigt att fastställa, men bör utvärde-
ras inom en snar framtid.

En stor möjlighet till effektivisering är digitala, sammanhåll-
na planprocesser. I dagsläget försvåras detta av kommuners 
olika grad av digital mognad, olika system som inte kan 
kommunicera med varandra och stuprörslösningar som för-
svårar kommunikation över myndighetsgränser. 

Särskilt om kontrakts- och affärsmodeller inom ramen 
för offentlig-privat samverkan
Offentlig-privat samverkan sätts ofta i relation till olika 
entreprenadformer och liknas vid ett ytterligare steg bort-
om funktionsentreprenader med helhetsåtagande. Det är 
en förenklad beskrivning för att på ett avgränsat sätt fånga 
begreppet. Vid sidan av denna beskrivning kan OPS mer 
övergripande ses som ett samlingsnamn för olika former av 
samarbeten mellan offentliga och privata aktörer.  I fram-
ställningar och bedömningar av OPS tas ofta utgångspunkt i 
den förenklade beskrivningen, så även i någon mån i kapi-
tel 5 i denna rapport. En effekt av detta har blivit att diskus-
sioner om OPS tenderar att kretsa kring generella för- och 
nackdelar. I det bredare perspektivet, som snarare fokuserar 
på de många olika kontrakts- och affärsmodeller som kan 
utformas mellan offentliga och privata aktörer, är olika för- 
och nackdelar ett resultat av kontrakts- och affärsmodell, 
inte av specifika egenskaper som tillskrivs offentliga respek-
tive privata aktörer eller begreppet OPS i sig.

I en affärsrelation bestämmer kontraktsmodellen spelreg-
lerna, vad respektive part får och ska göra. Affärsmodellen 
bestämmer hur parterna fördelar ekonomiskt värde. Det är 
kombinationen av dessa två aspekter som avgör vilka inci-
tament och ageranden som kommer att prägla relationen 
mellan parterna – och därmed i slutändan om målet med 
relationen uppnås.

Kontraktsmodeller
Renodlat finns det två modeller för kontrakt: transaktions-
baserade och relationsbaserade. Transaktionsbaserade kon-
trakt är historiskt vanligast och bygger på att parterna redan 
vid avtalets upprättande försöker förutsäga alla händelser 
och risker under kontraktstiden. Normalt vilar kontraktet på 
ett antagande om att parterna har motstridiga intressen och 
domineras av hur risk ska fördelas mellan parterna. Van-
ligen präglas det slutgiltiga kontraktet av parternas makt-
förhållande, det vill säga hur starka förhandlingspositioner 
respektive part har.

Relationsbaserade kontrakt syftar till att skapa ett affärsför-
hållande med kontinuerlig dialog och samstämmiga intres-
sen mellan parterna. Grunden utgörs av vad som kan liknas 
vid en ”konstitution” bestående av gemensamma mål och 
riktlinjer för relationen avseende till exempel autonomi, skä-
lighet, lojalitet etc. Särskild vikt läggs vid mekanismer för att 
hantera förändrade förutsättningar för parterna. Snarare än 
makt präglas det relationsbaserade kontraktet av en strävan 
efter balans. 

Affärsmodeller
Tre huvudsakliga affärsmodeller förekommer: den transak-
tionsbaserade, den prestationsbaserade och den resultatba-
serade. I den transaktionsbaserade modellen bestäms leve-
rantörens ersättning per någonting – per timme, per kilo-
meter etc. Två typer av transaktionsbaserad ersättning kan 
tänkas i ett transportinfrastrukturprojekt. Endera kan den 
privata aktören erhålla ersättning från staten per trafikant, 
eller också ges rätt att ta ut brukaravgifter själv.

I den prestationsbaserade modellen ersätts leverantören, 
som benämningen antyder, på basis av en särskild presta-
tion. Tillgänglighet är inom transportinfrastrukturen en pre-
stationsbaserad ersättningsgrund som används i OPS-projekt 
i andra länder. 

I den resultatbaserade modellen ersätts leverantören på 
basis av hur utpekade indikatorer utvecklar sig. Inom trans-
portinfrastrukturen skulle till exempel kortad transporttid 
mellan två orter utgöra en ersättningsgrundande indikator.

Att kombinera kontrakts- och affärsmodeller i offentlig-
privat samverkan
Ingen av kontrakts- eller affärsmodellerna är i grunden 
bättre eller sämre än någon annan. Olika kombinationer av 
modellerna passar för olika typer av projekt. När det kom-
mer till komplexa projekt, som offentlig-privat samverkan 
inom transportinfrastrukturen ofta är, har forskning under 
de senaste 20 åren visat att kontraktsrelationer som vilar 
på tillit och ömsesidighet presterar bättre i jämförelse med 



53INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN -  INFRASTRUKTUR I  UTVECKLING

mer traditionella, maktbaserade relationer. Eller annorlunda 
uttryckt: de värdeskapande kontraktsrelationerna överträffar 
de värdefördelande.

Vad gäller affärsmodellerna finns inte lika entydiga forsk-
ningsresultat att tillgå. Den transaktionsbaserade affärsmo-
dellen kan, rätt använd, driva fram en hög effektivitet i utfö-
rande av enskilda aktiviteter. En aktör som har sin marginal 
kopplad till aktiviteter får ett starkt incitament att möjliggöra 
så många aktiviteter som möjligt till så högt pris som möjligt 
- men till så låg kostnad för sig själv som möjligt. Det sist-
nämnda innebär givetvis en risk för beställaren.
De prestations- eller resultatbaserade affärsmodellerna är, 
liknande det relationsbaserade kontraktet, lämpliga när 
beroendegraden är högre, vilket ofta kan vara fallet i min-
dre mogna marknader. Dessa affärsmodeller skapar mer 
ömsesidiga incitament mellan parterna eftersom leverantö-
rens möjligheter till ersättning är kopplade till för kunden 
önskvärda utfall. Dessa modeller lämpar sig också väl i pro-
jekt med stor potential att skapa ekonomiskt värde genom 
innovationer och effektiviseringar eftersom leverantören kan 
få en del av sin marginal från detta ekonomiska värde. Föl-
jande uppställning illustrerar kontrakts- och affärsmodel-
lerna i relation till offentlig-privat samverkan:

Riskfördelning
Förutom fördelning av ekonomiskt värde är också fördel-
ning av risk en central aspekt av alla affärsrelationer. Inom 
transportinfrastrukturprojekt finns en rad olika risker. Dessa 
synliggörs i OPS-lösningar genom att den privata aktören 
vanligen utöver att täcka investerings-, finansierings- och 
förvaltningskostnader även vill ha en riskpremie för de ris-
ker som projektbolaget tar på sig att bära. Väsentliga risker, 
utifrån projektbolagets perspektiv, är:

• Beställarrisk: Politiker, politiska viljor och politiska 
prioriteringar skiftar över tid och är svåra att förutsäga.

• Samhällsrisk: Opinioner och strömningar i samhället 
kan påverka politiker och politiken på ett sätt som för-
stärker risken för beställaren. 

• Legala risker: OPS-lösningar innefattar upphandlings-
frågor, kommunalrätt, konkurrensrätt, immaterialrätt, 
statsstödsfrågor och en rad andra rättsområden som 
på olika sätt kan komma att påverka projekt

• Kommersiell risk (marknads/trafikrisk): Prognoser 
över trafik- och transportbehov kan slå fel. I en trans-
aktionsbaserad affärsmodell där brukaravgifter tas ut 
av projektbolaget är detta en väsentlig risk att ta hän-
syn till.

Transaktionsbaserad affärs-

modell

Prestationsbaserad affärs-

modell

Resultatbaserad affärsmodell

Transaktionsbaserat kontrakt Ej lämplig kombination för OPS Ej lämplig kombination för OPS Ej lämplig kombination för OPS

Relationsbaserat kontrakt Möjlig kombination för OPS Möjlig kombination för OPS Möjlig kombination för OPS

Tabell 6. Lämplighet för användning i OPS-projekt för 
olika kombinationer av kontrakts- och affärsmodeller

• Miljörisk: Transportinfrastruktur innebär olika typer av 
ingrepp i naturen som kan leda till väsentlig skada.

• Planerings- och tillståndsrisk: Långsamma och kom-
plexa planerings- och tillståndsprocesser riskerar att 
försena och fördyra projekt.

• Restvärdesrisk: I det fall att anläggningstillgångar ska 
övergå från den ena parten till den andra finns risk att 
anläggningens restvärde inte stämmer överens med 
beräknat värde.

Hur olika risker fördelas ska baseras på vilken part som 
bäst bär dem. I transaktionsbaserade kontrakt tenderar 
affärsrelationen att präglas av försök av båda parter att 
trycka ifrån sig så mycket risk som möjligt. I relationsbase-
rade kontrakt är möjligheterna större att i dialog, och med 
följsamhet över tid, kontinuerligt bedöma den optimala för-
delningen av risk.
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Kapitel 8 – Slutsatser och 
rekommendationer 
Infrastrukturkommissionens uppdrag har varit att:

”Utreda och peka på möjliga vägar och modeller för att 
effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinves-
teringar.” 

Vägar och järnvägar har varit kommissionens huvudfokus, 
tillsammans med den del av den kommunala infrastrukturen 
som rör vatten- och avloppstjänster, det vi i rapporten kallar 
vardagens infrastruktur. 

Det nationella transportsystemet följer en planeringcykel 
som löper över fyra år. Infrastrukturkommissionens slutsat-
ser och rekommendationer presenteras ungefär ett år innan 
regeringen lägger den inriktande infrastrukturpropositionen.

Kommissionen har ställt sex frågor som fungerat som ram 
för vårt arbete och utformningen av våra förslag.

• Finns det behov av ökade investeringar i infrastruktur?
• Finns det utrymme för ökade investeringar i infra-

struktur?
• Hur kan den samhällsekonomiska effektiviteten i 

genomförandet av investeringar i infrastruktur öka?
• Var finns hindren för att öka inslaget av alternativ 

finansiering och organisering av infrastruktur?
• Hur ska det förestående teknikskiftet på VA-området 

och den nödvändiga upprustningen av VA-nätet finan-
sieras och organiseras?

• Finns det konkreta idéer och förslag på projekt som 
kan genomföras genom alternativ finansiering och 
organisering i Sverige?

Infrastrukturkommissionens arbete faller ut i ett antal slut-
satser som besvarar frågorna ovan.

1. Betydande behov av investeringar 
Sverige tillhör världens mest exportberoende länder och 
därtill sker en stor del av varuproduktionen utanför de 
största tätorterna. Sveriges stora yta och glesa bebyggelse-
struktur gör landet beroende av en mycket väl fungerande 
transportinfrastruktur, både för person- och godstrafik.

När det gäller behoven av investeringar har Infrastruktur-
kommissionen vägt samman information från flera olika 
källor. Alltmer globala handelsströmmar, förändrad befolk-
ningsstruktur, teknikskiften och energiomställningen är 
utmaningar som skapar betydande underhålls- och investe-
ringsbehov i transportinfrastrukturen och i vardagens infra-
struktur. Samtidigt kan ny teknik och digitalisering effektivi-
sera befintliga system och stödja omställningen till ett håll-
bart transportsystem. 

Infrastrukturkommissionen konstaterar att en framgångs-
rik omställning av transportsektorn kommer att bli avgö-
rande för Sveriges möjligheter att nå sina klimatmål. Enligt 
Naturvårdsverket och Trafikverket kommer inte effektivare 
bränslen och ny teknik att vara tillräckligt för att nå Sveri-
ges klimatmål. De konstaterar att stads- och infrastruktur-
planeringen behöver ske på ett sätt som minskar behovet 

av transporter och effektiviserar utnyttjandet av befintlig 
infrastruktur. Styrmedel som traditionellt sett legat utanför 
transportpolitiken, som förändring av normalarbetstider, och 
incitament för företag och privatpersoner att påverka sina 
resemönster till ett mer hållbart sätt att resa, behöver prövas. 

Den statliga nationella planen för transportsystemet för 
perioden 2014-2025 uppgår till drygt 520 miljarder kronor. 
I totalsumman ingår drift, underhåll samt re- och nyinveste-
ringar. Av de 520 miljarder kronorna är 281 miljarder kronor 
avsatta till utveckling av transportsystemet, framförallt re- 
och nyinvesteringar. Endast en del av de väg- och järnvägs-
objekt som Trafikverket pekar på som viktiga i Kapacitets-
utredningen ryms i gällande nationell plan. Många projekt 
som kan anses vara av stort nationellt, regionalt eller lokalt 
intresse ryms således inte inom statens nuvarande planer.

Mycket tyder på att ökade investeringar i transportinfra-
strukturen kan behövas. Sett till hela den samlade sam-
hällsekonomin kan det konstateras att det finns resurser att 
investera, om man så önskar, i infrastruktur. Pensionskapital 
skulle i högre utsträckning kunna kanaliseras till infrastruk-
turinvesteringar. Ett lägre offentligt finansiellt sparande skul-
le kunna öka utrymmet för infrastrukturinvesteringar men 
måste vägas mot behoven inom andra politikområden och 
behoven av att ha en tillräcklig buffert i svensk ekonomi för 
att möta framtida konjunkturnedgångar. Riksdagen kan även 
besluta om ett höjt utgiftstak inom ramen för det finanspoli-
tiska ramverket.

Omfattningen av infrastrukturinvesteringar bör på sedvanligt 
sätt bedömas i den pågående processen för investeringspla-
nering, som ska leda fram till en infrastrukturproposition för 
godkännande av riksdagen 2016 och slutligen en nationell 
plan för transportsystemet som ska fastställas av regeringen 
2018. Med andra ord är det politiska beslut som sätter grän-
sen för hur stora statliga investeringar som ska genomföras 
– inte finansieringsformen.

2. Ökat fokus på samhällsekonomisk effektivitet
Såväl Riksrevisionen som Finanspolitiska rådet har granskat 
den samhällsekonomiska effektiviteten inom transportin-
frastrukturen. Det handlar dels om vilka investeringar som 
genomförs, dels hur resurserna utnyttjas. 

Riksrevisionens granskningar har visat på påtagliga effekti-
vitetsbrister framför allt vad gäller produktiviteten i genom-
förandet av transportinfrastrukturinvesteringar. I syfte att för-
bättra effektiviteten har Trafikverket fått i uppdrag att i stör-
re omfattning använda sig av totalentreprenader i stället för 
genomförandeentreprenader. Trafikverket redovisar att det 
nya arbetssättet redan givit resultat. Trafikanalys däremot 
hävdar att Trafikverkets redovisning inte är tillfredställande 
och rekommenderar entreprenader med långsiktigt under-
hållsåtagande. Med sådana entreprenader kan livscykelper-
spektivet integreras på ett sätt som minskar infrastrukturens 
underhållsbehov och krav på underhållsarbeten. 

Finanspolitiska rådet har konstaterat att samhällsekonomiska 
kalkyler spelar liten roll för val av vilka investeringar som 
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görs. Mot bakgrund av detta har rådet föreslagit ett ram-
verk för infrastrukturinvesteringar. Syftet med detta är att 
tydliggöra de samhällsekonomiska avvägningarna utan att 
inskränka den politiska beslutsmakten. Infrastrukturkommis-
sionen delar rådets bedömning och anser att det är angelä-
get att ett sådant ramverk inrättas. Inom ett sådant ramverk 
anser Infrastrukturkommissionen att alla större infrastruktur-
investeringar regelmässigt ska prövas utifrån effektivitetskrav 
mot traditionell och alternativ finansiering och organisering. 
På detta sätt prövas hur största möjliga samhällsekonomiska 
nytta och effektivitet för pengarna kan uppnås, det som 
i Kanada och Storbritannien benämns ”value-for-money-
analysis”. 

3. Olika former för finansiering och organisering 
Infrastrukturkommissionen har gått igenom ett brett spek-
trum av modeller för att finansiera och organisera infrastruk-
turen. Mer resurser till infrastrukturinvesteringar kan föras 
till systemet på flera olika sätt: 

• ökade anslag över statsbudgeten
• statlig lånefinansiering via Riksgäldskontoret 
• effektivisering av planerings- och upphandlingspro-

cesser för att åstadkomma mer infrastruktur för avsatta 
medel

• medfinansiering från kommuner, regioner och EU
• ökad användning av offentlig-privat samverkan med 

finansiering via privata aktörer och pensionsfonder
• ökad användning av infrastrukturavgifter och trängsel-

skatter
• ägarväxling av infrastruktur för att finansiera nyinves-

teringar
Traditionell statlig finansiering har fördelen att staten lånar 
billigare än någon annan finansiär. Statligt finansierade och 
genomförda projekt har nackdelen, som framgått av Riksre-
visionens och Trafikanalys utredningar, att potentialen för 
produktivitet och effektivitet inte alltid tas tillvara i tillräcklig 
omfattning.

Med alternativ finansiering följer nackdelen att räntorna blir 
högre än vid traditionell statlig finansiering. Fördelar med 
sådan finansiering är att byggande, drift och underhåll kan 
göras mer affärsmässigt och effektivare, att det finns starkare 
incitament till innovationer och att livscykelkostnaderna kan 
bli lägre trots högre räntekostnader. Finansieringskostnaden 
är härvid endast en av de komponenter som ska bedömas. 
I varje projekt ska den form väljas som bäst passar projek-
tet. Incitamenten för effektivitet och styrning varierar mellan 
olika former.

Det finns även andra skäl för mer samverkan mellan det 
offentliga och privata. Innovationsupphandlingar, med funk-
tionskrav och närmare affärsrelationer mellan beställare och 
leverantör, öppnar för att teknikutveckling och digitalisering 
kan tas tillvara i infrastruktursektorn. Detta kan bidra till 
effektivisering och hållbarhetsanpassning.

Av de alternativa intäktsströmmar för transportinfrastruk-
tur som analyserats ser Infrastrukturkommissionen positivt 
på att öka uttaget av trängselskatter och brukaravgifter vid 
nyinvesteringar. Med digitaliseringens utveckling kan dessa 

avgifter och skatter användas för att i än högre grad än idag 
effektivisera trafikflödena. Ägarväxling av viss transportin-
frastruktur och vardagens infrastruktur är ett intressant sätt 
att åstadkomma ett viktigt kapitaltillskott och stärkta effekti-
vitetsincitament. 

Det finns få erfarenheter i Sverige av alternativa former för 
investeringar i transportinfrastruktur och vardagens infra-
struktur. Infrastrukturkommissionen har inhämtat informa-
tion från Norge, Storbritannien, Tyskland och Kanada, där 
det finns mer av sådana erfarenheter. Särskilt intressant är 
arbetet i Storbritannien, inklusive Skottland, som med grund 
i både positiva och negativa erfarenheter tar sikte mot att 
hantera risker och utmaningar och maximera de värden 
som alternativa former för finansiering och organisering kan 
bidra med. Även de processer och rutiner som tillämpas i 
Kanada för att pröva projekt och skapa goda beslutsunder-
lag är intressanta ur ett svenskt perspektiv, inte minst givet 
den kritik som riktats mot den samhällsekonomiska effek-
tiviteten i transportinfrastrukturplaneringen. Infrastruktur-
kommissionen konstaterar att det för svenskt vidkommande 
finns många lärdomar att dra från internationella erfarenhe-
ter av alternativa former för finansiering och organisering. 

4. Hinder mot att använda alternativ finansiering och 
organisering bör undanröjas 
Infrastrukturkommissionen har gått igenom de regelverk 
som påverkar förutsättningarna för att använda alternativ 
finansiering och organisering. Slutsatsen av genomgången 
är att dagens lagstiftning inte tillåter ett antal intressanta 
alternativa former för finansiering och organisering av infra-
struktur. 

Hindren gäller både organiseringsformer, där enklare former 
för att driva vägar och järnvägar i alternativa former skulle 
behövas. Ombildning från statligt ägande och drift till alter-
nativa former skulle också behöva underlättas. Därtill krävs 
att ökade möjligheter skapas, inom EU-rättens ram, för att 
finansiera transportinfrastruktur med olika avgifter. Infra-
strukturkommissionen anser att regeringen bör ta initiativ 
till en översyn av regelverken som omgärdar transportin-
frastrukturen för att säkerställa att det inte föreligger hinder 
för att välja den mest rationella formen för upphandling och 
finansiering.

Möjligheterna för institutionella placerare som pensions-
förvaltare, inklusive AP-fonderna, att placera i infrastruktur 
behöver underlättas. Infrastrukturkommissionen noterar att 
ett arbete kring dessa frågor pågår i regeringskansliet.

5. VA-området – nya lösningar inför teknikskifte och upp-
rustning
Sveriges kommuner är enligt lagen om allmänna vattentjäns-
ter skyldiga att tillhandahålla hälso- och miljösäkra vatten- 
och avloppstjänster. Enligt VA-lagstiftningen har kommuner-
na ensamrätt på ägande av VA-anläggningar. Den kommu-
nala VA-verksamheten står nu inför ett stort teknikskifte och 
ett stort behov av upprustning av ledningsnätet. 

Infrastrukturkommissionen har studerat frågan och ser 



57INFRASTRUKTURKOMMISSIONEN -  INFRASTRUKTUR I  UTVECKLING

behov av att pröva organisatoriska och finansiella lösningar 
av det slag som tillämpas till exempel för elnät och fjärr-
värme för att skapa utrymme för investeringar i ett modernt 
och hållbart VA-system, detta utan att ge avkall på de folk-
hälsoaspekter som är grunden för dagens lagstiftning.

6. Praktikfall för alternativ finansiering
Under Infrastrukturkommissionens arbete har flera aktörer 
presenterat konkreta upplägg och förslag för hur de med 
alternativ finansiering och organisering kan bidra till att 
förverkliga angelägna satsningar på infrastruktur. Projektför-
slagen beskrivs översiktligt i kapitel 9. För mer omfattande 
underlag hänvisas till www.infrastrukturkommissionen.se

Inom ramen för kommissionens arbete har ett antal intres-
senter fokuserat på två projekt; det handlar om en ny järn-
väg mellan Stockholm och Oslo samt en utbyggnad och 
elektrifiering av E22 med alternativ finansiering och organi-
sering. Därtill redovisas förslag som andra aktörer presen-
terat; en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör, 
ägarväxling av järnvägens kraftförsörjning, bussplan Stock-
holm och två förslag kring Malmbanans framtida utveckling. 

Detta är projektförslag som kommissionen anser bör vidare-
utvecklas för att användas som underlag för utvecklingen av 
nya metoder för att säkerställa ett rationellt val av upphand-
lings- och finansieringsform. Kommissionen värderar inte 
genomförbarheten, valet av olika tekniska lösningar, miljö-
konsekvenserna eller finansieringslösningarna i just dessa 
enskilda projekt men anser att de bör prövas vidare inför 
beslut om nästa nationella plan för transportsystemet. 

Rekommendationer
Infrastrukturkommissionens konstaterar sammanfattningsvis 
att det finns flera möjliga vägar och modeller för att effek-
tivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar. 
Infrastrukturkommissionen rekommenderar regeringen att:

1. Skapa en effektivare planeringsprocess
• Skapa ett ramverk för infrastrukturbeslut som tydliggör 

de samhällsekonomiska avvägningarna, enligt Finans-
politiska rådets rekommendation. En sådan ny process 
ska regelmässigt pröva olika former för finansiering 
och organisering vid alla större infrastrukturinveste-
ringar, utifrån principen om största möjliga nytta för 
pengarna (”value-for-money”)

• Utvärdera genomslaget för den nya sammanhållna 
planeringsprocessen och de regelförenklingar som 
genomförts vid Trafikverket

• Ge Trafikverket i uppdrag att intensifiera arbetet med 
att utveckla metoder och processer för innovations-
upphandling och öka antalet infrastrukturprojekt som 
innovationsupphandlas

• Säkerställ att tillräckliga resurser avsätts för planering 
och tillståndsgivning i samband med infrastruktur-
investeringar och höj digitaliseringsgraden i stat och 
kommun för att underlätta planeringsarbetet

2. Mobilisera ökade resurser till infrastruktur
• Öka möjligheterna för långsiktiga placerare som AP-

fonder och pensionsbolag att investera i infrastruktur, 

bland annat genom att utöka utrymmet för AP-fonder-
na att placera i onoterade tillgångar och fast egendom

• Inrätta, efter internationell förebild, en funktion i sta-
ten med uppgift att samordna och marknadsföra pro-
jekt för offentlig-privat samverkan

• Öka användningen av brukaravgifter på väg vid nyin-
vesteringar och använd trängselskatter som finansie-
ringskälla för nyinvesteringar 

• Pröva förutsättningarna att ägarväxla Öresundsbron i 
syfte att skapa finansiellt utrymme för nya investering-
ar, exempelvis en ny fast förbindelse över Öresund 
vid Helsingborg-Helsingör

3. Se över regelverk och organisation för att främja alter-
nativ finansiering och organisation

• Utred hur gällande lagstiftning kan förändras för att 
öka möjligheterna till alternativ finansiering av infra-
struktur, exempelvis hur brukaravgifter skulle kunna 
tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större 
underhållsåtgärder, reinvesteringar och nyinvesteringar 
samt utred hur allmän väg och statlig järnväg i vissa 
fall skulle kunna ägarväxlas till enskild väg och privat 
järnväg

• Ge den nya Upphandlingsmyndigheten i uppdrag att 
i samarbete med berörda aktörer stödja utvecklingen 
av innovationsavtal och arbeta fram standardavtal för 
affärsrelationer mellan offentliga och privata aktörer. 
Myndigheten bör också kunna bidra till metodutveck-
ling av ”value-for-money”-prövningar

• Skapa ett kompetenscentrum för att långsiktigt bedriva 
forskning och annan kompetensuppbyggnad om alter-
nativa former för effektivare samhällsbyggnad inom 
infrastrukturområdet

4. Ställ om transportsystemet med styrmedel och innova-
tioner

• Utred hur lagstiftningen kan förändras så att uttag av 
brukaravgifter och trängselskatter i ännu högre grad 
kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta 
klockslag och på så sätt bli ett effektivare styrmedel 
för att utjämna trafik över dygnet

• Intensifiera arbetet med elektrifiering av vägnätet, 
bland annat genom att göra strategiska satsningar på 
större testanläggningar i samarbete med näringslivet

• Intensifiera arbetet med omställningen av fordonsflot-
tan genom stöd till utveckling av förnybara bränslen 
och laddinfrastruktur 

• Förbättra förutsättningarna för distanskommunikation 
och minska behovet av arbetspendling, exempelvis 
genom fortsatt stöd till bredbandsutbyggnad

5. Ge vardagens infrastruktur en modernare reglering
• Pröva förutsättningarna för att anpassa VA-lagstiftning-

en och avgiftsregleringen enligt samma principer som 
gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna, detta utan 
att ge avkall på folkhälsomålet som är grunden för 
dagens lagstiftning

• Utred hur ägarväxling av VA-infrastruktur från kom-
muner till pensionsfonder och andra institutionella 
placerare kan möjliggöras
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Kapitel 9 – Projekt som 
söker finansiering 
Under Infrastrukturkommissionens arbete har flera intres-
senter i transportinfrastrukturprojekt som inte finns med i 
den nationella planen inkommit med underlag för att påvisa 
konkreta upplägg och förslag för alternativ finansiering och 
organisering. Mot bakgrund av Infrastrukturkommissionens 
slutsatser finns ett värde i att också i denna slutrapport 
redovisa ett antal av dessa projekt. Kommissionen värderar 
inte genomförbarheten, valet av olika tekniska lösningar, 
miljökonsekvenserna eller finansieringslösningarna i just 
dessa projekt men anser att de bör prövas inför beslut om 
nästa nationella plan inom ramen för ett nytt ramverk för 
infrastrukturbeslut.

Underlag och fördjupande presentationer finns tillgängliga 
på www.infrastrukturkommissionen.se

Järnväg Stockholm-Oslo
Norge är Sveriges enskilt största handelspartner. 2014 upp-
gick exporten av varor och tjänster till 118 miljarder kronor. 
Tillsammans med Tyskland är Norge också det land varifrån 
vi importerar mest. Vidare ökar Oslos arbetsmarknadsom-
råde i betydelse för flera regioner i Sverige, inte minst för 
Värmland och Örebro. Det bor mer än 4,5 miljoner männ-
iskor i stråket Stockholm-Oslo och fler svenskar arbetspend-
lar till Norge än över Öresundsbron. Effektivare person- och 
godstransporter i öst-västlig riktning mellan Stockholm och 
Oslo kan ytterligare bidra till stråkets positiva utveckling. 

Intressenterna har utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv 
tagit fram ett förslag på hur restiden med tåg mellan de två 
huvudstäderna kan kortas till under tre timmar. Förslaget 
innebär att höghastighetståg, depåer och spårinfrastruktur 
finansieras och organiseras genom samarbete mellan kom-
muner, regioner, privata investerare, pensionsfonder och 
banker. Analysen visar att det är fullt möjligt att hitta ett 
affärsmässigt hållbart upplägg för att genomföra de investe-
ringar som krävs. 
 
På sträckan Stockholm-Oslo finns befintlig järnvägsinfra-
struktur som utnyttjas i förslaget, men även nya anslutningar 
och anläggningar krävs. Mellan Örebro och Karlstad behö-
ver den så kallade Nobelbanan byggas och ny spårinfra-
struktur behöver också anläggas mellan Arvika och Lille-
ström. 

Den totala investeringen i spårinfrastruktur, tåg och depå 
uppskattas till 5,7 miljarder euro. Spårinfrastrukturen utgör 
den största investeringen, 5,2 miljarder euro. 20 procent 
av det totala investeringsbehovet täcks av eget kapital från 
ägarna av det tänkta projektbolaget. Resterande 80 procent 
finansieras genom lån från externa aktörer. Genomförda 
analyser från intressenterna visar att intäktsströmmen, base-
rat på det uppskattade resenärsunderlaget, är tillräcklig för 
att projektet ska kunna räknas hem över en lång konces-
sionstid.

Utbyggnad och elektrifiering av E22
Den svenska delen av Europaväg 22 (E22) är drygt 50 mil 
lång och sträcker sig från Trelleborg till Norrköping. Vägen 
utgör ett viktigt nationellt och regionalt stråk som förbinder 
Skåne, Blekinge, Öland, östra Småland och Östergötland. 
Längs vägen ligger 13 hamnar och fyra flygplatser som är 
viktiga knutpunkter. 

I dag är endast tio mil av E22 motorväg. På vissa delsträckor 
är standarden låg, vilket också påverkar angränsade arbets-
marknader - Smålandsregionen hamnar på plats 218 av 259 
i tillgänglighet i Europa. I intressenternas vision bör E22 
utvecklas till Sveriges mest hållbara väg med fyra körfält 
längs hela vägsträckan, en hastighet om minst 110 km/h 
och möjlighet till eldrift med förnybar energi för godstran-
sporter och personbilar. Det finns olika tekniska möjligheter 
för elektrifierade vägar; elöverföring via luftledning, elöver-
föring från ledare i vägen och trådlös överföring från ledare 
i vägen. Med batteriteknikens utveckling kan också person-
bilar färdas längre sträckor helt ouppkopplade.

I intressenternas analys har delsträckan Kalmar-Oskarshamn 
valts ut som räkneexempel, detta eftersom trafikvolymerna 
kan ses som representativa för hela E22 och att sträckan 
är i kraftigt behov av uppgradering. Grundinvesteringen 
för att elektrifiera sträckan, uppgradera vägen och utöka 
antalet filer uppgår till cirka 2,6 miljarder kronor. Årlig drift- 
och underhållskostnad beräknas vara 55 miljoner kronor. 
Intressenterna föreslår en liknande finansierings- och orga-
niseringslösning som för järnvägen Stockholm-Oslo med 
institutionella investerare, kommersiella banker och offent-
liga aktörer i samverkan. 80 procent av grundinvesteringen 
finansieras via lån med en räntekostnad på 2 procent med 
rak avskrivning under hela livslängden. 20 procent antas 
finansieras via eget kapital av projektbolagets ägare med 6 
procent avkastningskrav.

Den företagsekonomiska analysen visar att ett uttag av en 
brukaravgift om 18 öre per kilometer skulle innebära intäk-
ter om 200 miljoner kronor per år och ett positivt resultat 
för projektbolaget redan första driftåret. Kostnaden för att 
resa hela sträckan mellan Kalmar och Oskarshamn skulle 
med denna avgiftsnivå vara 24 kronor. Investeringen om 2,6 
miljarder kronor skulle i intressenternas analys vara återbe-
tald efter 45 år. Delsträckan skulle kunna vara klar redan 
om 8 år.

Fast förbindelse Helsingborg-Helsingör
En fast förbindelse mellan Helsingborg-Helsingör (HH) har 
länge diskuterats, men i den nationella planen för transport-
systemet för perioden 2014-2025 ryms inga genomföran-
deplaner för projektet. Enligt direktivet till Sverigeförhand-
lingen ska förhandlingspersonerna ta initiativ till samtal med 
aktörer i Danmark om en fast förbindelse. 

Redan i dag passerar en betydande del av Sveriges utri-
keshandel HH-leden via färjetrafiken. Överfarten ger en 
väsentligt kortare väg till kontinenten jämfört med vägen 
via Öresundsbron. Ur ett sårbarhetsperspektiv är förbindel-
sen också viktig. Öresundsbron är sårbar för driftstopp till 
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följd av dåligt väder, signalfel och olyckor. HH-förbindelsen 
har också stort regionalt värde. Malmö, Lund och Helsing-
borg är starka tillväxtmotorer och spelar en central roll för 
hela Skånes utveckling. Förbättrad kollektivtrafik inom Öre-
sundsregionen är avgörande för ökad pendling. Även ur ett 
luftkvalitetsperspektiv har HH-förbindelsen ett värde. Både 
vägtrafiken till och från färjeläget, och färjetrafiken i sig, ger 
upphov till luftföroreningar i staden.

I underlaget till Infrastrukturkommissionen förordas en 
förbindelse bestående av en persontågsförbindelse mellan 
de centrala delarna av Helsingborg och Helsingör och en 
motorvägsförbindelse mellan de sydliga delarna av städerna. 
Med en fast HH-förbindelse blir restiden med tåg mellan 
Helsingborg och Köpenhamn cirka 30 minuter, mer än en 
halvering av dagens restid. 

I Trafikverkets prognos för detta alternativ kommer antalet 
bilresor år 2030 uppgå till 21 000 per dygn. Antalet kol-
lektivtrafikresor beräknas till 24 000. I jämförelse med refe-
rensalternativet, fortsatt färjetrafik, innebär väg- och tågför-
bindelserna nära en fördubbling av antalet överfarter per 
dygn. Prognosen omfattar inte godstrafik. 

Den totala investeringen för HH-förbindelsen beräknas till 
cirka 40 miljarder kronor. Genom brukaravgifter på motor-
vägsdelen beräknas hela förbindelsen kunna återbetala sig 
på 24 år. Vägförbindelsen finansierar på så sätt den mindre 
lönsamma persontågsförbindelsen.

Resultatet av parallella undersökningar av olika alternativa 
former för finansiering och organisering har visat att det 
finns mycket goda möjligheter att finansiera förbindelsen på 
andra sätt än genom traditionell anslagsfinansiering. 

Ägarväxling av järnvägens kraftförsörjning
Fel i kraftförsörjningen orsakade 2013 cirka 6 000 avbrotts-
timmar för järnvägstrafiken. Enligt Trafikverket var detta 
17 procent av alla avbrott inom järnvägsinfrastrukturen. 
Merparten av dessa uppstod i hjälp- och kontaktledningar, 
medan ställverk och transformatorer stod för en mindre 
del. Vidare finns kapacitetsbrister i kraftförsörjningen. Vid 
hög belastning måste trafikvolymen på vissa sträckor därför 
begränsas. 

Idag ägs järnvägens kraftförsörjning av Trafikverket. Med 
”kraftförsörjning” avses alla inventarier och hela den orga-
nisation som behövs för att förse eldrivna lok, styr- och 
signalsystem, växlar etc. med elkraft inom den svenska järn-
vägen. Där ingår bland annat styrcentraler, transformatorer, 
ställverk, hjälpkraftledningar och kontaktledningar. Drift och 
underhåll är utlagt på entreprenad. Till skillnad från övriga 
elmarknaden är kraftförsörjningen för järnvägen helt mono-
poliserad. 

Det projektförslag som presenterats för Infrastrukturkom-
missionen handlar om att ägarväxla den svenska järnvägens 
kraftförsörjning. Genom att i ett första steg samla alla delar 
av kraftförsörjningen i ett under Trafikverket lydande bolag 
skapas en struktur lämplig för ägarväxling. Delar eller hela 

bolaget avyttras därefter till en privat infrastrukturaktör. 

Affärsmodellen bygger på fakturering kopplat till faktisk 
förbrukning av el på samma sätt som stora delar av övriga 
elmarknaden. I förslaget skall det nya bolaget ansvara för 
installation och underhåll av mätutrustning för samtliga 
ellok som trafikerar järnvägsnätet i Sverige. Ett tydligt inci-
tamentsystem som belönar driftsäkerhet och straffar driftav-
brott införs. 

Enligt beräkningar i förslaget blir kostnadsökningen jämfört 
med dagens nivå ungefär 70-80 öre per KWh, något som 
tågoperatörerna bedöms vara beredda att betala för högre 
driftsäkerhet och smart elmätning som i sig kan bidra till att 
effektivisera förbrukningen. Det kan dock behövas någon 
form av driftsbidrag från Trafikverket för att kostnadsök-
ningen inte skall bli för stor för tågoperatörerna. Detta går 
att lösa inom ramen för regleringen.

Genom den föreslagna ägarväxlingen av järnvägens kraft-
försörjning kan staten tillföras 20- 30 miljarder kronor i form 
av försäljningsintäkter. Samtidigt bedöms driftsäkerheten för-
bättras väsentligt och energiförbrukningen minska. 

Ny Ofoten- Malmbana
Ofoten-Malmbanan är i dag den viktigaste transportleden 
för försörjning av Europa med järnmalm och fisk samt av 
Nordnorge med livsmedel. Malmbanan är en unik järnvägs-
sträcka i Sverige därför att den har en bärighet som är högre 
än järnvägen i övrigt. Malmbanan är enkelspårig och kapa-
citeten, inklusive nu pågående och planerade utbyggnader, 
kommer att vara fullt utnyttjad omkring 2020. Till följd av 
ökat transportflöde är en fortsatt kapacitetsökning ytterst 
angelägen men en sådan förutsätter att det byggs ett dub-
belspår mellan Kiruna och Narvik. I den liggande svenska 
nationella planen saknas medel för dubbelspår på Malmba-
nan. Inte heller norska Jernbaneverket har medel för dub-
belspår. 

Tillsammans med Botniabanan och en förverkligad Norrbot-
niabana skulle en utbyggnad gör det möjligt att vända en 
del av de stora godsflödena som produceras i norra Sverige 
och som idag skeppas från Göteborgs hamn norrut till Nar-
viks hamn. De delar av det svenska järnvägsnätet som sedan 
länge är hårt utnyttjade skulle därmed kunna avlastas. En 
utbyggnad av Ofoten-Malmbanan till dubbelspår mellan Kiru-
na och Narvik skulle kunna lägga grunden till en näringspoli-
tisk lösning som ökar bägge ländernas exportkapacitet. 

Infrastrukturkommissionen har fått ta del av två olika förslag 
till utbyggnad av Ofoten-Malmbanan.

Det ena förslaget hämtar sin förebild från genomförandet 
av Öresundsbroprojektet. Tanken är att den nuvarande järn-
vägen mellan Luleå och Narvik överförs till ett bolag (kon-
sortium) med svenska och norska staten som ägare. Bolaget 
skulle få till uppgift att svara för drift och underhåll av den 
nuvarande banan, utbyggnad av ny kapacitet till dubbelspår 
samt drift och underhåll av en utbyggd Ofoten-Malmbana. 
Investeringar i ny kapacitet finansieras lämpligen genom lån 
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i EIB, NIB, pensionsfonder och Riksgäldskontoret.

En utbyggnad av Ofoten-Malmbanan beräknas kosta ca 22 
miljarder kronor för delsträckan Kiruna-Narvik. Kostnaderna 
för drift och underhåll är i dag delfinansierade genom de 
banavgifter olika transportörer betalar. Större delen av kost-
naderna, innefattande investeringar, finansieras emellertid 
genom statliga anslag via Trafikverket. Utgångspunkten är 
att Ofoten-Malmbanan, med förebild från Öresundsbron, 
efter utbyggnad och på sikt ska vara bärkraftig genom de 
banavgifter som generas av ett kraftigt ökat godsflöde.

Det andra förslaget bygger på att Trafikverket och Jern-
baneverket prövar en lång koncession (50-70 år) för att 
driva och underhålla den befintliga Malmbanan samt med 
ett åtagande att inom en utsatt tid bygga och elektrifiera 
dubbelspår mellan Kiruna och Narvik, samt även driva och 
underhålla den nya spårsträckningen under koncessions-
tiden. Svenska och norska staten kommer fortsättningsvis 
vara ägare av spåren. 

De konsortier av privata infrastrukturförvaltare, institutioner 
och byggföretag som skulle bjuda på koncessionen med 
dessa åtaganden, skulle få offerera brukaravgifter i form av 
banavgifter för malmtrafiken. LKAB, som huvudtranspor-
tör, skulle få förbinda sig en årlig minimivolym, och i övrigt 
skulle brukaravgifter för malmtrafiken debiteras i form av 
inflationsjusterade banavgifter per tonkilometer. Trafikverket 
och Jernbaneverket skulle ha rätt att planera in övrig trafik, 
som inte hindrar malmtrafiken, och där banavgifterna skulle 
tillfalla konsortiet. 

Med statliga LKAB som långsiktig kontraktspart för trafiken, 
bedöms kapitalkostnaden för privat kapital bli låg. Även 
projektrisken för anläggningsinvesteringen bedöms blir lägre 
då investeringen löper över en längre tidsperiod och slås 
ut på en större total transportvolym. Den översiktliga inves-
teringskostnaden för dubbelspår för den sträckan bedöms 
vara cirka 20 miljarder kronor. Banavgiften per tonkilometer 
för malmtrafiken skulle bli högre än idag, men ökningen 
bedöms vara hanterbar för malmproducenterna.

Bussplan Stockholm
Delar av Stockholms innerstad som trafikeras av Stockholms 
Lokaltrafiks (SL) bussar har buller- och luftkvalitetsproblem. 
Stockholms stad och Stockholms läns landsting (SLL) har 
satt upp tuffa miljömål avseende energieffektivisering och 
användning av fossila bränslen. Landstinget har ett mål om 
100 procent förnybar energi år 2030 och i Stockholm stad 
ska användningen av fossila bränslen i innerstaden helt ha 
upphört år 2040. I Bussplan Stockholm föreslår intressen-
terna att alla bussar i innerstadstrafik byts ut mot eldrivna 
bussar för att erbjuda ren, tyst och attraktiv busstrafik – utan 
kostnadsökningar jämfört med i dag. Med eldriven busstra-
fik kan bullernivåerna reduceras till hälften, energianvänd-
ning och koldioxidutsläpp kan minska med cirka 70 procent 
och utsläpp av kväveoxider och partikelföroreningar kan 
minska med över 90 procent. 

Flera hinder för en snabb omställning av bussflottan kan lis-

tas utifrån SL:s och SLL:s perspektiv:
- Bussflottan i innerstaden är modern, fordonen är sällan 

äldre än åtta år
- Gällande avtal föreskriver att biogas ska användas
- Det behövs mer erfarenheter för att veta att bussföreta-

gen kan leverera driftssäkerhet
- Innerstadens körsträckor runt 50 000 km/år kan vara 

för korta för att i dagsläget ge god ekonomi
- SLL har en ansträngd ekonomi och det kan ifrågasät-

tas om det är möjligt att genomföra den stora omställ-
ningen

Intressenterna föreslår att det kan behövas en ny, obero-
ende aktör som kan fokusera på introduktionen av elbussar 
och infrastruktur i Stockholm och andra svenska eller nord-
iska städer som nu diskuterar elektrifiering. En extern aktör 
skulle kunna attrahera långsiktiga institutionella placerare 
som vill främja hållbar samhällsutveckling, beställa för serie-
produktion och finansiera och hyra ut bussar till samma 
kapital- och driftkostnader som i dag - och samtidigt skapa 
radikalt bättre miljövärden och attrahera fler resenärer.
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Bilagor

Bilaga 1. Kommissionens 
arbete

Sammanträden
Kommissionssammanträde 17 mars 2015 – Stockholm
Vid sammanträdet fastslogs bland annat en tidplan och 
preliminär struktur för kommissionens arbete. Därutöver 
fastslogs att fokus för kommissionen skulle vara markburen 
transportinfrastruktur, men att även ”vardagens infrastruktur” 
skulle studeras.

Kommissionssammanträde 16 april 2015 – Malmö
På sammanträdet deltog bland andra Åsa Hansson, Lunds 
universitet och Anna Thomasson, Lunds universitet. Fokus 
för sammanträdet var infrastrukturens finansiering och eko-
nomiskt ramverk, samt utmaningar inom kommunal infra-
struktur. 

Kommissionssammanträde 21 maj 2015 – Göteborg
Fokus för sammanträdet var aktuell forskning och deltog 
gjorde bland andra Maria Ringvik och Mats Boll från Volvo 
samt Elna Holmberg, Chalmers tekniska högskola. 

Kommissionssammanträde 9 juni 2015 – Stockholm
Under sammanträdet diskuterades bland annat sambandet 
mellan infrastruktursatsningar och ekonomisk tillväxt, samt 
storstadens infrastrukturutmaningar. Deltog gjorde bland 
andra Maria Börjesson och Anders Gullberg, båda verksam-
ma forskare vid Kungliga tekniska högskolan.  

Kommissionssammanträde 2 september 2015 – Stock-
holm
Under sammanträdet diskuterades huvudsakligen inriktning 
och frågeställningar för kommissionens slutrapport. Även 
upplägg och innehåll för kommissionens slutseminarium 
behandlades.

Kommissionssammanträde 1 oktober 2015 – Stockholm
På sammanträdet arbetade kommissionen vidare med slut-
rapporten.

Kommissionssammanträde 13 oktober 2015 – Stock-
holm
Fokus för sammanträdet var kommissionens slutsatser och 
rekommendationer. Under sammanträdet antogs Infrastruk-
turkommissionens slutrapport. 

Publika hearings
Kommissionen har genomfört fyra hearings där ledande 
forskare och samhällsdebattörer fått ge sina perspektiv, råd 
och rekommendationer till kommissionen. Dessa semina-
rium har genomförts i olika delar av landet, enligt nedan. 
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Seminariets huvudfokus var emellertid den praktikfalls-
studie av snabbare järnvägsförbindelser mellan Stockholm 
och Oslo som ett antal intressenter arbetat med. Ett förslag 
utarbetat av KPMG, Ramböll, MTR och företrädare från KTH 
presenterades. 

Ryms alternativ finansiering i det finanspolitiska ramverket
Den 18 augusti genomförde kommissionen ett seminarium 
tillsammans med KPMG där frågeställningarna kretsade 
kring det finanspolitiska ramverket och dess betydelse för 
möjligheten att genomföra projekt med alternativ finansie-
ring. 

Åsa Hansson, docent vid Ekonomihögskolan i Lund, pre-
senterade där den forskningsgenomgång som återfinns som 
bilaga på Infrastrukturkommissionens webbplats. Rapporten 
kommenterades bland andra av direktören för Riksgälds-
kontoret, Hans Lindblad och av vd:n för Tredje AP-fonden, 
Kerstin Hessius. 

Almedalsaktviteter
Infrastrukturkommissionen anordnade två egna seminarier 
under årets politikervecka i Almedalen.

Vardagens infrastruktur – hur ska den organiseras och 
finansieras?  

- arrangerades av Infrastrukturkommissionen tillsam-
mans med WSP och Infranode den 29 juni 2015

Frågor som diskuterades på seminariet var: Har förnyelsen 
av ”vardagens infrastruktur” varit tillräcklig i förhållande till 
förslitningen eller har det uppstått ett uppdämt reinveste-
ringsbehov, en VA-skuld som vältrats över på framtida gene-
rationer? Är ”vardagens infrastruktur” rätt organiserad?

I diskussionen deltog Björn Hasselgren, ordförande Infra-
strukturkommissionen. Anna Dahlman-Petri, avdelningschef 
VA, WSP Sverige AB, Anna Thomasson, forskare, Ekonomi-
högskolan Lunds Universitet. Philip Ajina, partner, Infrano-
de, Pia Kinhult, Infrastrukturkommissionen, Mats Rostö, vd, 
Gästrike Vatten. 

Alternativ finansiering av vår infrastruktur 
– går det med dagens regler och lagstiftning? -arrangera-
des av Infrastrukturkommissionen och Sveriges Byggin-
dustrier den 1 juli 2015

Frågor som diskuterades på seminariet var: Är det så att 
våra lagar och regler tillåter alternativa organisations- och 
driftsformer och alternativ till offentlig finansiering? Vilka är 
de eventuella hindren och vad behöver i så fall förändras? 
Kan ny lagstiftning stödja innovationer i infrastruktursek-
torn?

I diskussionen deltog Björn Hasselgren, ordförande, Infra-
strukturkommissionen, Lars Redtzer, ansvarig infrastruktur, 
Sveriges Byggindustrier, Malin Håkansson, advokat, Valdia 
advokatbyrå, Peter Högström, partner, Advokatfirman Lindahl, 
Ulf Djurberg, partner, Setterwalls advokatbyrå, Jessica Rosen-
crantz (M), vice ordförande, Trafikutskottet, Erika Ullberg (S), 
oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting.

Infrastrukturfinansiering i Norden – erfarenheter och lär-
domar
Den 16 april genomförde Infrastrukturkommissionen ett 
seminarium på Börshuset i Malmö med fokus på nordiska 
erfarenheter av alternativ finansiering av infrastruktur. 

Från Danmark deltog Anne Christenssen, Dansk Industri, 
som gjorde en genomgång av danska erfarenheter av alter-
nativ finansiering. Hon beskrev bland annat hur den danska 
infrastrukturfonden är uppbyggd, hur Danmark arbetat med 
brukaravgifter över Stora- och Lilla bält, Öresund och den 
kommande Fehmarn-Bält förbindelsen. Anne Christenssen 
redogjorde vidare för den danska statsgarantimodellen där 
staten står som garant för lån som upptas på de internatio-
nella marknaderna av statsägda bolag. 

Peter Molin från Ramböll i Finland redogjorde för de omfat-
tande finska erfarenheterna av OPS-lösningar för framfö-
rallt väginfrastruktur. Molins slutsats var att de finska OPS-
lösningarna inneburit kortare byggtid och bättre samverkan 
mellan olika parter. Han underströk samtidigt att det finns 
utmaningar vad gäller den komplicerade lagstiftningen lik-
som den höga inlärningskurva som uppstår för alla inblan-
dade. 

Från norsk sida deltog tidigare statssekreteraren Lars-Erik 
Bartnes. Han bidrog med en genomgång av de norska erfa-
renheterna av omfattande brukaravgifter (bompengar) för 
den norska väginfrastrukturen. Han redogjorde bland annat 
för en kommande reform av systemet som troligen leder 
till en kraftig reducering av antalet ”bompengsselskaper” 
(bolag), något som är tänkt att leda till minskade finansie-
ringskostnader och minskade administrativa kostnader. 

Under seminariet i Malmö deltog också företrädare för Syd-
svenska industri- och handelskammaren och för Öresunds-
kommittén. 

Näringslivets transporter – behov och utmaningar
Den 21 maj reste kommissionen till Göteborg och genom-
förde tillsammans med Västsvenska handelskammaren ett 
seminarium med fokus på näringslivets transporter. Från 
Göteborgs hamn deltog Stig-Göran Thorén, som under 
seminariet underströk hamnens strategiska betydelse för 
både Göteborg och hela det svenska näringslivet. 

Anders Bylund från Siemens redogjorde för det projekt med 
elektrifiering av vägnätet som de driver tillsammans med 
Scania. Därutöver deltog Elna Holmberg från Chalmers tek-
niska högskola och Sofie Vennersten från Lindholmen Sci-
ence Park för en genomgång av aktuell forskning.  

Storstadens transporter
Den 9 juni anordnade kommissionen ett seminarium i 
Stockholm där storstadens transportbehov stod i centrum. 
Kommissionens ordförande Björn Hasselgren redogjorde 
för en rad olika förslag som finns i debatten om Stockholms 
framtida transportbehov, bland dem Östlig förbindelse och 
Stockholmsbågen. 
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