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FÖRORD 

Projektet Höghastighetståg: markvärden och finansiering startades i juni 2015 och slutrapporterades i 

november 2017. Projektet är uppdelat i fyra delprojekt: Höghastighetståg och markvärden, 

Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar, Förhandlingar om medfinansiering och Attityder till 

finansieringsformer.  

Uppdraget har genomförts som ett samarbete mellan WSP Analys & Strategi och avdelningen för 

Fastighetsvetenskap vid Lunds Universitet/Lunds Tekniska Högskola (LTH). Från WSP har följande 

personer deltagit: Matts Andersson (projektledare samt delprojektledare för WP 2017:4 och 2017:5), 

Karin Brundell-Freij, Johan Ericson, Lina Jonsson (delprojektledare för WP 2017:3), Peter Jörgensen, 

Peter Almström och Katja Vuorenmaa Berdica. Från LTH har följande personer deltagit: Ingemar 

Bengtsson, Klas Ernald Borges, Åsa Hansson (delprojektledare för WP 2017:2), Fredrik Kopsch och 

Malin Sjöstrand. Projektet finansieras av Trafikverket, där Björn Hasselgren har varit kontaktperson. 

Redovisningen av projektet sker genom ett working paper per delprojekt, ett kortare working paper 

som sammanfattar hela projektet samt ett antal vetenskapliga artiklar. Alla working paper finns på 

http://swopec.hhs.se/lureal/.  

 

 LTH WP 2017:1 Finansieringsmetoder för transportinfrastruktur (sammanfattning) 

 LTH WP 2017:2 Finansiering av stora infrastrukturinvesteringar 

 LTH WP 2017:3 Höghastighetståg och markvärden 

 LTH WP 2017:4 Förhandlingar om medfinansiering  

 LTH WP 2017:5 Attityder till infrastrukturfinansiering 

 
Frågorna som projektet behandlar blir mer och mer aktuella. Vår förhoppning är att projektet ger ett 

gott kunskapsunderlag till framtida politikutformning och analyser inom området. 

 

Matts Andersson  Åsa Hansson  

WSP     Lunds universitet 
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SAMMANFATTNING 

Denna rapport analyserar hur transportinfrastruktur tillhandahålls i Sverige samt vilka olika alternativa 

finansieringsformer som finns för att finansiera dessa investeringar. Dagens finansieringssystem, med 

anslagsfinansiering och budgetlag, gör det svårt att rymma stora infrastrukturinvesteringar utan att 

tränga undan andra viktiga offentliga investeringar. Alternativa finansieringsformer har därför 

föreslagits av bland annat Sverigeförhandlingen. Andra problem med dagens system som diskuterats 

är kostnadsöverdrag samt förhållandet mellan region och stat.  

Transportinfrastrukturinvesteringar skiljer sig från många andra investeringar i att de ofta är långsiktiga 

samt associerade med stor osäkerhet och en rad olika risker. Investeringarna påverkas inte bara av 

affärs- och nyttjanderisker utan även av risker kring markåtkomst, markkvalitet, regelverk kring 

trafiksäkerhet och miljö och andra politiska beslut. Dessutom karaktäriseras transportinvesteringar av 

en rad marknadsmisslyckanden som motiverar offentligt engagemang, exempelvis drag av kollektiv 

vara och varierande grad av monopolmakt. Detta tillsammans osäkerheten och riskerna innebär att 

privata aktörer inte ensamt skulle tillhandahålla en tillfredställande volym 

transportinfrastrukturinvesteringar, så någon form av offentlig inblandning och finansiering krävs. 

Graden av inblandning skiljer sig dock länder emellan, i Sverige är det offentliga engagemanget 

relativt stort. I Sverige fattas beslut om transportinfrastrukturinvesteringar av regering och riksdag och 

de finansieras vanligtvis via statsanslag.  

I rapporten diskuteras inledningsvis vilka målsättningar och krav som bör uppfyllas för att uppnå ett 

effektivt tillhandahållande och finansiering av stora transportinfrastrukturinvesteringar. Resultaten från 

rapporten pekar på att det finns en rad brister i det beslutsunderlaget och beslutsprocessen som gör 

att dessa målsättningar inte uppfylls. Vi finner att strukturella problem i processen leder till att  

kostnaderna underskattas. En anledning till detta är att nyttorna ofta är regionalt koncentrerade, 

medan kostnaderna för investeringen är spridda över alla skattebetalarna. Regionala intressen har 

därför starka incitament att arbeta för att investeringen genomförs.  

Ett annat resultat är att projekt tenderar att fördyras tidigt i processen, innan upphandling och 

genomförande. Även om förbättringar har skett på området, bl a genom successiva 

osäkerhetsanalyser för investeringskostnader, är kostnadsökningarna ofta betydande.  I en fallstudie 

av Ostlänken blev fördyrningarna betydande och andra alternativ valdes bort tidigt i processen. Även i 

flera andra projekt överstigande 2 miljarder kronor har kostnaderna underskattats. Den internationella 

litteraturen visar på samma tendens. Att det blir kostnadsökningar i olika skeden, även om successiva 

osäkerhetsanalyser genomförs, är dock inte förvånande. Det finns stort antal faktorer som påverkar 

vad den slutliga kostnaden blir för ett projekt att det vore märkligt om denna prognosmetod alltid skulle 

visa rätt resultat. De urval som gjorts i detta projekt visar att det kan slå fel även med nuvarande 

metoder. 

Att projekt tenderar att fördyras medför att staten och i förlängningen skattebetalarna får betala för 

projekt som ibland inte borde ha genomförts. En annan effekt är att projekt som bör genomföras 

trängs ut i konkurrensen om investeringsmedel. Tidigare forskning visar att risken inte är symmetrisk; 

sannolikheten är större att projekt blir dyrare än beräknat än att de blir billigare, nyttor överskattas 

snarare än underskattas. Denna ökade risk bör inkluderas i kalkylerna och vid beslutsfattandet. Detta 

kan exempelvis göras genom att använda en högre diskonteringsränta eller använda utfallsbaserade 

kalkylräntor baserade på hur tidigare projekt av liknande karaktär fallit ut. Ett annat sätt är att ta höjd 

för att den samhällsekonomiska kostnaden blir högre när olönsamma projekt genomförs är att skriva 

upp kostnaden av skattefinansiering, dvs den extra kostnaden av att driva in skattemedel. Detta görs i 

vissa europeiska länder genom att lägga till en fördyrningsfaktor i analyserna. 

När det gäller val av finansieringsform kan den hjälpa till att minska de snedvridande incitamenten i 

planeringen. Genom en ökad koppling mellan de som drar nytta av investeringen och de som 
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finansierar projekten kan de strukturella problem som uppstår vid anslagsfinansiering över 

statsbudgeten – dvs att kostnaderna sprids över skattekollektivet medan de som gynnas av 

investeringen ofta är geografiskt koncentrerade och därför får en stor hävstång (nytta per skattekrona 

från den egna kommunen/regionen) - mildras. För att öka kopplingen mellan de som drar nytta av 

investeringen och de som betalar behöver den lokala/regionala andelen av finansieringen öka. Ett sätt 

att göra detta är genom återföring av markvärdestegringar. Finansiering genom markvärdestegringar 

ökar incitamenten att utnyttja marken effektivt då både investeraren och markägaren har intresse av 

att marken utnyttjas effektivt. Det kan tyckas rimligt att de nyttor som tillfaller kommunen används till 

finansieringen. Ett naturligt sätt att öka den regionala medfinansieringen är att göra det genom någon 

typ av lokal/regional skatt. En tillfällig lokal fastighetsskatt är teoretiskt välmotiverad för att fånga 

markvärdestegringar uppkomna tack vare investeringen. Den är dock svårare att utforma i praktiken 

och kräver ny lagstiftning. En annan nackdel med finansieringsmetoder som bygger på 

markvärdestegringar är att de realiseras först när investeringen är på plats och inte när 

investeringskostnaden uppstår. Andra sätt att skattevägen fånga värdeökningarna och återföra dem till 

det offentliga är via den kommunala inkomstskatten. I fallet med den föreslagna höghastighetsbanan 

förväntas markvärdestegringarna och ökningen i kommunala skatteintäkter att vara små och kan 

därför endast utgöra en mindre andel av finansieringskostnaden. Även om markvärdestegringarna kan 

förväntas vara högre vid andra trafikinfrastrukturprojekt utgör de sannolikt även då en mindre andel av 

de totala kostnaderna. Finansieras endast en mindre andel av den totala kostnaden av 

kommuner/regioner uppstår incitamentsproblem då nyttan för kommunen överstiger kommunens 

kostnad vilket ger dem starka incitament att driva igenom även olönsamma projekt.   

Även andra finansieringsformer som kan användas för att återföra värdeökningar diskuteras i 

rapporten. Ökade banavgifter eller införande av en passageraravgift, liknande den som finns för flyg, 

ökar också kopplingen mellan de som drar nytta av investeringen och de som betalar. Dock frångås 

marginalkostnadsprincipen och utnyttjandet av infrastrukturanläggningen blir lägre. Ett annat 

omdiskuterat alternativ är offentligt-privat samarbete (OPS), en entreprenadform som bygger på privat 

finansiering vid investeringstidpunkten. Ett ofta förekommande argument mot OPS är att 

kapitalkostnaderna blir högre eftersom lån i Riksgälden alltid har en lägre kostnad. Statens lägre 

kostnad beror på att de är mer riskneutrala, att de diversifierar riskerna och att de inte tar ut en 

riskpremie. Fördelarna med OPS i form av en högre effektivitet måste därför överstiga denna 

kostnadsnackdel. Generellt verkar OPS leda till att anläggningarna blir klara enligt tidtabell, då det är 

först då som betalningen utfaller. För att koppla finansieringen av anläggningen till den grupp som drar 

nytta av anläggningen kan en OPS-lösning kombineras med en temporär, lokal fastighetsskatt på 

markvärdestegringen. Investeringen finansieras då av de framtida intäkterna av fastighetsskatten. För 

att täcka alla kostnader måste markvärdestegringen överstiga investeringskostnaden och givet en 

riskfördelning där detta är den enda intäktskällan för OPS-bolaget kommer investeringen inte att ske 

om bedömningen är att detta inte kommer att inträffa. Detta skulle sannolikt leda till att färre 

investeringar genomfördes då markvärdestegringarna i många fall inte är tillräckliga för att täcka 

kostnaden. De investeringar som skulle genomföras skulle dock ha ett högt samhällsekonomiskt 

värde. 

Även om många av de alternativa finansieringsformerna baserade på markvärdestegringar som 

diskuteras i rapporten är intressanta utgör de sannolikt ett begränsat komplement till statsanslag och 

lånefinansiering. Det är även viktigt att betona värdet av att budgetdisciplinen upprätthålls och det 

varje år sker en prioritering mellan samtliga statliga utgifter, inklusive investeringsutgifterna, och 

inkomster inom ramen för de finanspolitiska ramverket där utgiftstaket är en mycket viktig del. 

Vi föreslår följande relativt omfattande åtgärder för att öka effektiviteten i tillhandahållandet och 

finansieringen av stora infrastrukturprojekt. Dels föreslår vi att man antingen gör en extern granskning 

av underlagen eller markant ändrar incitamentsstrukturen genom att koppla finansieringen närmare till 
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nyttorna. Oavsett vilken av dessa vägar som väljs föreslår vi djupare studier av 

anläggningskostnaderna tidigt i processen. 

Förslaget om en extern granskning innebär att en oberoende part av sakkunniga skulle instiftas som 

har till uppgift att granska beslutsunderlaget och offentliggöra resultatet av granskningen. Vi föreslår 

även i detta alternativ att den kommunala/regionala medfinansieringen ökas något, företrädelsevis 

genom lokal fastighetskatt. Ökad lokal medfinansiering ökar incitamenten att hitta kostnadseffektiva 

lösningar och att inte genomföra projekt med lågt värde, men eftersom den kommunala 

medfinansieringen inte står för hela kostnaden kvarstår incitamentsproblem och det finns därför ett 

behov av en oberoende part som granskar beslutsunderlaget. 

Förslaget om en förändrad incitamentsstruktur innebär att finansieringen kopplas direkt till nyttorna. 

Om 80 procent av nyttan av ett projekt i en region tillfaller resenärer och individer inom regionen så 

ska 80 procent av finansieringen komma från regionen. Hur stor del av nyttan som faller inom 

respektive region kan beräknas med etablerade metoder. För projekt där nyttorna framför allt uppstår 

på lokal nivå skulle finansieringen till största del komma från lokal finansiering, med medfinansiering 

från andra regioner/nationell nivå för de spillovereffekter som uppstår i andra områden. För projekt 

som har ett mer nationellt spridningsområde bör finansieringen vara mer nationell. En potentiell 

nackdel med en ökad grad av regional finansiering är att regioner får bära risker som ligger utanför 

deras kontroll och därför inte bör bära. Vi anser dock att fördelarna av lokal finansiering överstiger 

nackdelarna.  

Vi föreslår att man tidigt i processen gör en utredning med hög detaljeringsnivå på de ställen där 

osäkerheten om kostnaden är som störst. Denna utredning görs lämpligen genom att man genomför 

en projektering/teknisk utredning inom de områden där osäkerheten är som störst, ex. banavsnitt, bro 

eller olika tekniska lösningar.  Utredningen kan till exempel göras parallellt med samrådsunderlaget, 

men bör vara frikopplad från den lagreglerade planprocessen och istället vara kopplad till den 

ekonomiska planeringsprocessen. Detta kommer att innebära merkostnader, men då det torde 

innebära att beslutsunderlagen i arbetet med den nationella planen blir mer träffsäkra avseende den 

slutliga anläggningskostnaden kan det vara värt att ta den kostnaden.   
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INLEDNING  

En välfungerande transportinfrastruktur är viktig för att resurserna i ett samhälle ska kunna användas 

på ett effektivt sätt och transportinfrastruktur påverkar inte bara transporter utan också hur väl andra 

marknader fungerar, exempelvis arbets- och bostadsmarknaderna. Ofta framförs det att investeringar i 

transportinfrastruktur leder till lägre fasta kostnader, lockar till sig företag och produktionsfaktorer och 

därmed ökar produktionen. Nyttorna kan vara ojämnt spridda över landet och beror på om någon 

region har unika tillgångar att utnyttja, relativa skalfördelar, storleken på de lokala marknaderna, och 

den lokala arbetskraftens produktivitet och marknadsförhållanden. Ibland gynnas ett stort centralt 

område och ibland en liten perifer region (Börjesson, Eliasson, & Isacsson, 2013). 

På grund av det finanspolitiska ramverket, med budgettak och överskottsmål, kan stora investeringar 

såsom höghastighetsjärnväg komma att tränga undan annan viktig offentlig verksamhet. Detta kan 

medföra att stora transportinfrastrukturinvesteringar kan tvingas senareläggas eller inte alls 

genomföras. För att lösa detta har en diskussion kring olika alternativa finansieringsformer, ofta med 

inslag av privat finansiering, initierats. Alternativ finansiering har använts i andra länder under en 

längre tid, bland annat olika OPS (offentlig-privat samverkan) och koncessionslösningar samt 

värdeåterföring från markvärdestegringar. Denna diskussion har nu även börjat föras i Sverige, bland 

annat genom Sverigeförhandlingen och utredningen om ”Finansiering av offentliga 

infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital” (Dir 2016:59). 

Det finanspolitiska ramverket har en viktig roll att fylla för sunda och stabila statsfinanser. Därför är det 

viktigt att det analysera hur olika alternativa finansieringsformer påverkar statsfinanserna på sikt. Det 

är även viktigt att utröna hur finansieringsformerna påverkar vilka investeringar som görs. De projekt 

som genomförs ska vara samhällsekonomiskt lönsamma och uppfylla de transportpolitiska målen; 

finansieringsformen kan bidra till att så blir fallet. En annan viktig aspekt är hur de risker som är 

kopplade till investeringen ska hanteras och fördelas mellan aktörerna. Vid stora 

infrastrukturinvesteringar består riskerna inte bara av den samhällsekonomiska och affärsmässiga 

risken utan även i risker kring produktionen och dess förutsättningar och förändringar i regelverk. Hur 

dessa risker ska fördelas mellan olika aktörer är av stor vikt och inte okomplicerat att nysta ut. Vidare 

är det viktigt att det råder tillräckligt stor konkurrens mellan privata aktörer så att vinsterna av att 

blanda in privata aktörer, i form av innovativa lösningar och ökad effektivitet, realiseras. 

Denna del av rapporten syftar till att analysera alternativa finansieringsformer som kan användas för 

större infrastrukturinvesteringar. Vi analyserar hur de påverkar effektiviteten i finansieringen och 

nyttjande, riskfördelning mellan olika aktörer, statsfinanserna samt det finanspolitiska regelverket.  

Rapporten inleds med en genomgång av de krav i form av effektivitet i prioritering, finansiering och 

utnyttjande samt för riskfördelning som finansieringsformen bör uppfylla. Detta följs av en beskrivning 

av den nuvarande beslutsprocessen och finansieringen samt de utmaningar som finns i dessa system. 

Därefter diskuteras hur staten hanterar och garanterar att en god hushållning av statens resurser 

kommer till stånd. Ett illustrativt exempel, Ostlänken, ges för att åskådliggöra hur bedömda kostnader 

kan stiga kraftigt innan ens anläggningen har börjat byggas. Rapporten gör därefter en genomgång av 

alternativa finansieringsformer och hur de förhåller sig till de krav som finansiering bör uppfylla med 

start i finansieringsformer som bygger på någon typ av markvärdeåterföring. Slutligen presenteras 

slutsatser och överväganden. 
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VILLKOR FÖR ATT UPPNÅ EFFEKTIV FINANSIERING OCH 

TILLHANDAHÅLLANDE AV TRAFIKINFRASTRUKTUR 

Att investera i transportinfrastruktur är viktigt för samhällsekonomin. Dessa investeringar skiljer sig 

dock från andra investeringar i flera viktiga avseenden. Transportinvesteringar är ofta långsiktiga och 

är oflyttbara. Detta gör att de är associerade med högre osäkerhet och risk än mer kortsiktiga och 

flyttbara investeringar. Långsiktigheten i investeringen gör det också svårt att bedöma och värdera 

såväl nyttorna av investeringen som kostnaderna. Ur ett finansieringsperspektiv är kostnadsprofilen en 

stor utmaning eftersom andelen fasta kostnader i förhållande till de totala kostnaderna är hög och det 

är generellt sett en stor skillnad mellan genomsnittskostnader och samhällsekonomiska 

marginalkostnader. Dessutom är investeringarna inte bara associerade med affärsmässiga och 

nyttjanderisker utan även med risker kring markåtkomst, markkvalitet, regelverk kring trafiksäkerhet 

m.m. Därutöver kännetecknas transportinfrastrukturanläggningar av en rad marknadsmisslyckanden 

som gör att den privata marknaden har svårt att tillhandahålla transportinfrastruktur på ett 

samhällsekonomiskt önskvärt sätt.1 Detta innebär att transportinfrastrukturinvesteringar traditionellt 

har tillhandahållits och finansierats av den offentliga sektorn. Det är således den politiska 

beslutsprocessen som har avgjort omfattningen av resurserna och dess fördelning. Den politiska 

beslutsprocessen är dock inte problemfri utan tampas i sin tur med sina s.k. politikermisslyckanden. 

Politikermisslyckanden gör att den politiska beslutsprocessen inte heller nödvändigtvis leder till att en 

samhällsekonomisk optimal nivå av transportinfrastruktur tillhandahålls.  

Hur transportinfrastruktur finansieras har även stor betydelse och påverkan på en rad aspekter:  

 Att det är rätt projekt som genomförs, resurserna är begränsade och alla projekt bör och kan 

inte genomföras. Genomförs fel projekt som finansieras via statsanslag bär skattebetalarna 

kostnaden i form av att tvingas finansiera olönsamma projekt. Det är således skattebetalarna 

som bär denna risk. 

 

 Att investeringen finansieras på ett effektivt sätt. Finansieringsformen är viktig för att minimera 

kostnaden men kan även påverka statsfinanserna på lång sikt och ytterst tilltron till den 

ekonomiska politiken. Används inte en effektiv finansiering blir kostnaderna onödigt stora och 

görs felprioriteringar ex ante kan finansieringen eventuellt styra rätt i prioriteringen ex post. 

Det vill säga om den politiska beslutsprocessen leder till felprioriteringar kan alternativa 

finansieringslösningar, med ökat inslag av privat finansiering, sätta stopp för projekt som inte 

är lönsamma. Detta följer av att privata investerare inte vill gå in och finansiera olönsamma 

projekt och finansieringen därför inte blir tillräcklig. 

 

 För att nyttan av investeringen ska bli så stor som möjlig är det viktigt att anläggningen 

utnyttjas effektivt, vilket beror på prissättningen. Ett högt pris innebär att färre utnyttjar 

anläggningen. 

Dessvärre kan det ofta vara svårt att kombinera effektiv finansiering (ofta med högt konsumentpris) 

och effektivt utnyttjande (pris enligt marginalkostnadsprincipen) och därför måste ställningstagande 

dem emellan göras. Eftersom projekten löper över en lång tid är osäkerheten i prognoserna över både 

kostnaderna och nyttor stora och denna risk behöver hanteras och fördelas mellan inblandade aktörer. 

Därutöver finns det risker mer direkt kopplat till projektgenomförandet. 

                                                      

1 Transportinfrastrukturinvesteringar karaktäriseras av en rad marknadsmisslyckanden (naturligt monopol, grad av 

kollektiv vara, externaliteter samt stor risk och osäkerhet) som motiverar offentlig inblandning. Även 

fördelningsaspekter motiverar offentlig inblandning.   
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Ytterst handlar ovanstående aspekter (Irwin, 2007)) ska risker fördelas så att den part som bäst kan 

hantera dem också bär riskerna. För att uppnå effektivt riskbärande ska varje risk fördelas, 

tillsammans med rätten att fatta beslut, så att den part bär risken som har förmåga att: 

 påverka den aktuella risken; 

 till lägsta kostnad skydda/försäkra sig mot risken; 

 ogillar risken minst (minst riskavers). 

Den som kan påverka risken bör också bära risken för att undvika sk moral hazard. Moral hazard 

uppstår när aktörer inte bär fullt ansvar eller fullt ut står för kostnaderna av sitt agerande och detta gör 

att de tar på sig större risker än de annars skulle ha gjort. De agerar helt enkelt mindre försiktigt när de 

inte själva bär hela risken. För att undvika moral hazard bör den aktör som kan kontrollera risken 

också bära risken. Till exempel bör den aktör som kan påverka byggkostnaderna bära risken för 

byggkostnadsökningar. Vem det är i praktiken beror på om riskökningen är orsakad av val som 

byggbolaget styr över, såsom t ex. byggprocess, eller andra omständigheter, såsom t ex. 

markåtkomst, som byggbolaget inte kan styra över. Risk i byggprocess bör tilldelas byggbolaget 

medan risken med markåtkomst beställaren. En sådan tilldelning eliminerar inte risken, men jämfört 

med andra metoder bidrar den till att minska risken.  

För det andra finns det tillfällen när en part kan påverka omfattningen av en skada för det fall det blir 

ett utfall av risken. Ingen kan påverka om stormar eller översvämningar inträffar, men däremot kan 

man genom utformningen av anläggning påverka hur stora skadorna blir. 

För det tredje finns det tillfällen som ingen kan påverka, förutse eller svara på hur utfallet blir om en 

händelse inträffar och som förändrar investeringens värde. Vid sådana tillfällen bör risken enligt Irwin 

(2007) tilldelas den part som har störst förmåga att absorbera risken till lägsta kostnad. Företag kan 

absorbera risker genom exempelvis försäkringar, men staten kan genom sin storlek ofta göra detta till 

en lägre kostnad. 

Eftersom riskerna vid transportinvesteringar är stora och många är det inte rimligt att förvänta sig att 

en privat aktör ska vara villig att ta på sig alla dessa risker. Regeringar bör vara beredda på att bära 

projektspecifika risker som de kontrollerar eller har en stor förmåga att påverka, exempelvis risker 

relaterade till tekniska standarder som de själva beslutar om, markåtkomst m.m. De bör också vara 

beredda att bära risker där det inte finns någon klar fördel att risken överförs till en privat aktör (Irwin, 

2007). 

I det följande avsnittet diskuteras viktiga mål för finansieringsformen: effektiv prioritering mellan olika 

projekt, effektiv finansiering, effektivt nyttjande samt hur projektrisker bör hanteras. Senare i rapporten 

kommer olika finansieringsformer att diskuteras utifrån dessa målbilder. 

EFFEKTIV PRIORITERING 

Hur projekten finansieras spelar inte bara roll för kostnaden utan kan även påverka vilka projekt som 

genomförs. Enligt Oates (1972) krävs att det råder en perfekt matchning mellan det kollektiv som 

betalar och de som drar nytta av investeringen för att nyttjandet av resurser ska vara effektivt. Detta är 

svårt att uppnå eftersom nyttan av många infrastrukturinvesteringar är geografiskt begränsad medan 

de betalas av skattekollektivet, vilket innebär att brukarna inte står för hela kostnaden och därför 

efterfrågar mer än de skulle gjort om de stod för hela kostnaden. Om finansieringen tvärtom är 

geografiskt begränsad till en kommun eller en region men fler människor får nytta av investeringen (sk 

benefit spillover) så kommer kommunen/regionen efterfråga mindre än vad som är optimalt. 

En lösning på detta är att ta ut brukaravgifter som täcker hela kostnaden. Denna metod strider dock 

mot marginalkostnadsprissättningsprincipen, avgifterna blir högre än marginalkostnaden om de även 

ska finansiera, och därmed mot optimalt utnyttjande av infrastrukturanläggningen. Det uppstår alltså 

en avvägning mellan å ena sidan effektiv finansiering och å andra sidan effektivt utnyttjande. Att hitta 
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en finansieringsform som uppnår båda typerna av effektivitet är önskvärd (se Hotellings (1938) princip 

om effektivt utnyttjande och finansiering). 

En annan lösning är att kräva att den privata sektorn är villig att satsa kapital (d v s ta en del av 

risken). En problematik här är dock vem som är bäst på att avgöra vilka projekt som är lönsamma – 

den offentliga sektorn eller den privata? Ett annat problem är att investeringar ka vara 

samhällsekonomiskt lönsamma utan att bära sig företagsekonomiskt.  

En tredje lösning är att regionerna som gynnas avkrävs medfinansiering. Skulle detta göras till 100 

procent skulle man dock få problem med att för lite investeringar görs på grund av benefit spillovers. 

Man ställs också inför en fördelningsproblematik då rika regioner har större möjlighet att finansiera 

infrastrukturinvesteringar.  

Att nyttan är lokal men finansieringen arrangeras centralt gör att lokala företrädare har starka 

incitament att tala för att nyttan av objekten i just deras region är mycket stor. En fjärde lösning är 

därför att de centrala beslutsfattarna tillhandahålls ett beslutsunderlag som gör det möjlighet för dem 

att väga investeringar mot varandra. Det underlag som används i Sverige är samhällsekonomiska 

analyser. En samhällsekonomisk analys bör ta hänsyn till alla effekter som påverkar alla individer i 

samhället. De utgår från individernas preferenser; den enda som kan avgöra vad som är bra eller 

dåligt för individen är individen själv (även framtidens individer räknas). I avsnitt 0 behandlas den 

samhällsekonomiska analysens utformning och användning i Sverige. 

EFFEKTIV FINANSIERING OCH EFFEKTIVT UTNYTTJANDE 

Har rätt prioriteringar gjorts i beslutsprocessen handlar finansieringen ytterst om att finansiera 

investeringen till så låg kostnad som möjligt. Finansieras investeringen med statsanslag, d.v.s. 

skatteintäkter, uppstår en s.k. effektivitetsförlust i finansieringen. Effektivitetsförluster uppkommer när 

skatter får oss att ändra beteende och göra andra val än de vi skulle ha gjort i frånvaro av skatter och 

utgör en kostnad för samhället. Skattesystemet bör därför utformas så att effektivitetsförlusterna blir så 

små som möjligt. Effektivitetsförlusten består inte i de skatteintäkter som skatten genererar utan 

uppkommer när vi väljer andra val, som följaktligen är sämre, än i en situation utan skatter. 

Skatteintäkterna som uppkommer på grund av skatten används för att finansiera offentliga aktiviteter 

och utgör ingen samhällsekonomisk kostnad eller effektivitetsförlust, utan är en omfördelning från 

privatpersoner till det offentliga. Beteendeförändringarna som uppkommer på grund av skatten utgör 

däremot en samhällsekonomisk kostnad.  

En skatt kan ge upphov till en rad olika beteendeförändringar. Till exempel kan en skatt på 

arbetsinkomst påverka hur många timmar vi arbetar, hur hårt vi arbetar, huruvida vi arbetar 

överhuvudtaget, vilken utbildning vi väljer, hur vi väljer att bli kompenserade (i form av lön eller på 

annat sätt), huruvida vi tar ledigt från jobbet för att måla om huset eller inte, men även i vilken grad vi 

mer aktivt skatteplanerar och skattefuskar. Beteendeförändringarna skiljer sig från skatt till skatt och 

vanligtvis brukar man anta att skatter på kapitalinkomster leder till större beteendeförändringar än 

skatter på mark. Detta beror på att kapital är lättare att flytta för att kringgå skatter. Eftersom marken 

ligger där den ligger är det svårare att kringgå skatt på den. 

Det är vanligt att uttrycka olika skatters effektivitetsförlust i termer av hur mycket extra det kostar att 

driva in en skattekrona. Hur mycket mer än en krona det kostar att driva in en skattekrona beror på hur 

betydande beteendeförändringar en skatt ger upphov till, och skiljer sig mellan olika typer av skatter. 

Trafikverket räknar med 0,30, det vill säga att det kostar 30 öre i effektivitetsförlust att driva in en 
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skattekrona.2 Andra beräkningar ger betydligt högre effektivitetsförluster, men storleken beror som 

sagt på vilken skatt som finansierar intäktsökningen.3  

Globaliseringen har medfört att det är möjligt att dra nytta av andra länders skattesystem och på så 

sätt undvika beskattning i Sverige, framför allt när det gäller kapitalskatt men även arbetsinkomstskatt. 

Detta har medfört att det kostar mer idag att driva in skatt än tidigare och det finns anledning att 

ifrågasätta om 0,3 inte är en låg skattning för effektivitetsförlusten. Om kostnaden är högre för att driva 

in skatteintäkter måste det dessa finansierar generera ett högre värde än tidigare för att det ska vara 

samhällsekonomiskt motiverat.  

Vid sidan om en effektiv finansiering är en annan målsättning med infrastrukturinvesteringar att de ska 

utnyttjas effektivt. För att transportinfrastrukturanläggningar ska utnyttjas effektivt bör priset sättas så 

att kostnaden för en resenär motsvarar den extra kostnad som uppstår när resenären använder 

anläggningen, d.v.s. marginalkostnaden. Eftersom transportinfrastrukturinvesteringar oftast 

karaktäriseras av att vara kostsamma att anlägga har de höga fasta kostnader initialt. När de väl står 

på plats är kostnaderna för att ytterligare en resenär ska använda anläggning vanligtvis betydligt lägre. 

Om prissättningen ska baseras på marginalkostnaden innebär det att de fasta kostnaderna måste 

finansieras på annat sätt än genom brukaravgifter. En följd av att skattefinansiera 

infrastrukturinvesteringar är således att skatteintäkter kan finansiera de fasta kostnaderna och att 

brukaravgifter kan prissättas enligt marginalkostnadsprissättning, d.v.s. priset för resenären motsvarar 

vad det kostar för ytterligare en resenär att utnyttja tjänsten inklusive eventuella merkostnader i form 

av utsläpp och trängsel (s.k. externaliteter).  

Det uppstår en avvägning mellan effektiv finansiering och effektivt utnyttjande. Om man väljer att 

skattefinansiera den fasta kostnaden kan anläggningen utnyttjas optimalt eftersom brukaravgifterna då 

endast behöver täcka de samhällsekonomiska marginalkostnaderna. I detta fall får man ingen 

effektivitetsförlust i utnyttjandet men väl i finansieringen. Finansieras anläggningen inte med 

skatteintäkter utan med brukaravgifter uppstår ingen effektivitetsförlust i finansieringen men eftersom 

priset kommer att överstiga marginalkostnaden kommer anläggningen inte att utnyttjas optimalt, och 

det uppstår en effektivitetsförlust i utnyttjandet. Beroende på de inbördes storlekarna på dessa båda 

effektivitetsförluster får en avvägning göras huruvida effektiv finansiering eller effektivt utnyttjande ska 

prioriteras. Den bästa lösningen är dock om det går att åstadkomma en finansieringslösning som både 

generar en effektiv finansiering och ett effektivt utnyttjande.  

Det finns fler fördelar med att finansiera infrastrukturinvesteringar med statsanslag förutom att 

marginalkostnadsprissättning kan tillämpas för ett effektivt utnyttjande. Det ger också en god insyn i 

finanspolitiken och kostnaderna för åtagandena. Dessutom begränsar det politikers eventuella 

lockelse att använda lånefinansiering för att driva igenom infrastrukturinvesteringar på framtida 

generations bekostnad. Det kan vara lättare att få igenom projekt som finansieras av framtida 

generationer, vilket kan innebära att projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma genomförs.  

En nackdel med anslagsfinansiering är dock att det finns en risk att när en tredje part (alla 

skattebetalarna) står för notan kan projekt som inte är samhällsekonomiskt lönsamma genomföras. Att 

det kan uppstå s.k. opportunistiskt beteende som resulterar i att fel eller för många projekt genomförs 

                                                      

2ASEK (Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet) 

rekommenderar att infrastrukturkostnader ska räknas upp med en faktor av 1,3 om de finansieras genom skatter 

(Trafikverket 2014).  
3 Hansson (2007) finner att den kan vara upp mot två kronor för utgifter på kollektiva nyttigheter när skattningen 

baseras på beskattningsbar inkomstelasticitet medan Hansson och Stuart (1985) beräknar samma kostnad till 

0,69 baserad på arbetsutbudselasticiteter. Även Sørensens (2010) beräkningar ger betydligt högre kostnader för 

andra skatter än den kommunala inkomstskatten, till exempel, 1,85 för värnskatten. Trafikverkets estimat bygger 

på Sørensens skattning på 0,32 som gäller för en genomsnittlig skatt på arbetsinkomst.   
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verkar vara väl förankrat i litteraturen. Ett stort antal utredningar och forskningsrapporter har funnit att 

många av de större infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige inte har varit de som varit de mest 

samhällsekonomiskt lönsamma. Detta kom bland annat fram i SNS:s konjunkturrapport 2016 (Flam m 

fl. 2016), i 2015 års rapport från Finanspolitiska rådet (Finanspolitiska rådet 2015), i Riksrevisionens 

rapport från 2012 (Riksrevisionen 2012b), och har även påtalats av Konjunkturinstitutet 

(Konjunkturinstitutet 2013) och av en rad andra forskare (se t ex Börjesson m fl. 2015 och Brännlund 

m fl. 2013). 

Att andra aspekter än samhällsekonomisk lönsamhet kan ligga till grund för investeringsbeslut, som 

exempelvis fördelningsskäl eller ett större helhetsperspektiv på infrastrukturen som inte framgår av 

enskilda projekt, må vara hänt, men detta till trots är det oroväckande att det systematiskt verkar vara 

så att icke-lönsamma projekt genomförs. Detta fenomen är inte heller på något sätt unikt för Sverige, 

utan verkar snarare vara regel även internationellt (Flyvbjerg m fl. 2005).  

Samtidigt som det är viktigt att betona betydelsen av det finanspolitiska ramverket för upprätthållandet 

av stabila statsfinanser är det ett dilemma om kostsamma samhällsekonomiskt lönsamma projekt inte 

ryms inom statsanslagen. För att lösa detta dilemma kan alternativa finansieringssätt vara av intresse 

att analysera och diskutera. Vem som är mest lämpad att finansiera 

transportinfrastrukturinvesteringar; det offentliga, privata investerare, brukarna eller markägare? 

Finansieringsmetoden är viktig ur många aspekter och kan även påverka vilka projekt som genomförs. 

En starkare koppling mellan de som använder transportanläggningen och de som finansierar 

anläggningen kan minska risken för att felprioriteringar görs, men kan samtidigt leda till att 

anläggningen inte utnyttjas effektivt. Ett starkare inslag av privat finansiering kan öka incitamenten att 

genomföra samhällsekonomiskt lönsamma projekt. En finansieringsmetod som ger både en effektiv 

finansiering, ett effektivt utnyttjande och ser till att rätt prioriteringar görs är eftersträvansvärt. 

PROJEKTRISKER 

Infrastrukturägare är i regel mycket stora byggherrar och förvaltare av olika typer av infrastruktur. Det 

kan röra sig om exempelvis vägar, järnvägar, flygplatser, hamnar eller farleder. Över tid sker 

investeringar till höga belopp i den här typen av anläggningar. Det handlar ofta om komplicerade 

byggprojekt där byggherren behöver ha kompetens inom ett flertal olika områden inom såväl teknik, 

upphandling och affärsstrategier. 

Trafiken på höghastighetsbanorna kommer att bedrivas av såväl privata som offentliga aktörer. Privata 

operatörer tar en kommersiell risk och de regionala kollektivtrafikhuvudmännen riskerar att 

investeringarna i trafikupplägg inte är samhällsekonomisk effektiv. Infrastrukturägaren tar en 

samhällsekonomisk risk genom att kostnaderna blir högre än nyttorna. För 

infrastrukturägaren/förvaltaren gäller att bedriva ett projekt som ger en optimal utformning av 

anläggningen i förhållande till nytta och kostnad. Nyttan återspeglas främst i de trafikprognoser som 

tas fram. Utmaningen är att ta fram prognoser som är relevanta för projektet. De flesta 

prognosförutsättningar är förknippade med förhållandevis stora osäkerheter. Prognosernas resultat för 

de kommande åren ska därför ses som den resande- och transportutveckling som kan förväntas ske, 

givet att det som antagits inträffar. Variationer i konjunkturen kommer att ske, något som inte fångas i 

prognosen och därmed kommer den att variera kring trenden. 

Anläggningskostnaden utgör den största kostnadsposten i en samhällsekonomisk analys. 

Osäkerheterna i dem kan avse allt ifrån anläggningens utformning och placering i terrängen, teknisk 

systemval, krav på anläggningen funktion och kapacitet, till frågor rörande upphandling, 

konjunkturläge, relationer till berörda intressenter etc. Att i tidiga skeden exakt förutsäga vad en 

anläggning kommer att kosta är i praktiken en omöjlighet, men en bedömning måste göras. 

Utmaningen är att få denna bedömning att ligga så nära slutkostnaden som möjligt. Processen är lång 

innan infrastrukturen är på plats och kostnaden för planeringen är stor. Kostnadsfördyringar i 
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planeringsprocessen för ett projekt leder till minskat handlingsutrymme för det och andra projekt när 

beslut om resursfördelning sker. När väl beslutet om att anläggningen ska byggas är taget är nästa 

utmaning att hantera det inom de ekonomiska ramar som satts upp och att begränsa avvikelserna från 

det kalkylresultat som erhållits när system- och planhandlingar tagits fram. Valet av entreprenadform i 

upphandlingsprocessen är ett viktigt verktyg för att nå kostnadskontroll. En annan är att det material 

som tagits fram inför byggandet av anläggningen håller en hög kvalitet med få överraskningar.  
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NUVARANDE SYSTEM OCH DESS UTMANINGAR 

BESLUTSPROCESSEN 

Samhället satsar årligen miljardbelopp på transportinfrastrukturen, 2016 satsas 44 miljarder (vilket 

motsvarar ca 1 procent av BNP). Regeringen fastställer regelbundet långsiktiga nationella 

trafikslagsövergripande planer för utveckling av transportsystemet, våren 2014 fastställdes planen för 

perioden 2014–2025. Hösten 2016 kom den nya infrastrukturpropositionen som innebär att ytterligare 

resurser tillförs sektorn för nästa planperiod. Den ekonomiska ramen uppgår nu till 622,5 miljarder 

kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nu gällande plan (Prop. 2016/17:21). I Sverige har 

finansiering och ägande av infrastruktur sedan 1930-talet varit en offentlig angelägenhet och de 

åtgärder som genomförts beslutats i den politiska processen med finansiering via statsbudgeten. 

Beslut om vilka projekt som ska genomföras fattas således av regering och riksdag. 

Infrastrukturplanering är av naturliga skäl en långsikt process och planeringen är indelad i två delar; en 

ekonomisk långsiktig planering och en fysik planering där projekt planeras i mer detalj. 

Regeringen tar fram en långsiktig plan, förnärvarande 12 år. Processen inleds med att riksdagen fattar 

beslut om den ekonomiska ramen för verksamheten under dessa år. Regeringen utformar därefter 

planeringsdirektiv för Trafikverket som i sin tur tar fram ett underlag för kommande beslut. Direktivet 

innehåller vanligtvis både namngivna projekt (de som regeringen bedömer vara särskilt önskvärda) 

och kriterier för hur den resterande budgeten ska prioriteras. Trafikverket lämnar sedan ett förslag på 

plan till regeringen som beslutar om den. Riksdagen informeras om beslutet i en riksdagsskrivelse från 

regeringen. För att kunna prioritera mellan olika åtgärder krävs att beslutsunderlaget tydligt och 

transparent visar på de nyttor och kostnader som olika åtgärder medför. Riksdagen har beslutat att 

prioriteringen ska göras med hänsyn till åtgärdens samhällsekonomiska lönsamhet och den effekt de 

har på de transportpolitiska målen. Det övergripande målet med den statliga transportpolitiken är att 

”säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 

medborgarna och näringslivet i hela landet” (Prop. 2008/09:93). Den samhällsekonomiska analysen 

har därmed en viktig roll vid prioriteringen av infrastrukturinvesteringar. Som vi återkommer till senare 

har ett flertal utredningar och forskare kommit fram till att denna prioritering inte alltid följs i praktiken 

och att investeringar genomförs som inte är samhällsekonomiskt lönsamma.  

För att motverka att alltför många nyinvesteringar görs har den så kallade fyrstegsprincipen tagits 

fram. Denna anger i vilken ordning olika åtgärder ska övervägas för att lösa problem inom 

transportinfrastrukturen. I första hand ska problemen lösas genom åtgärder som påverkar efterfrågan 

och val av transportsätt; i andra hand genom ett effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur; i 

tredje hand begränsad ombyggnad och slutligen om så krävs nyinvesteringar eller större 

ombyggnation. 

Den planeringsomgång som föregick den nu senast genomförda följdes upp av ett relativt stort antal 

oberoende granskningar och utvärderingar. Många av de iakttagelser och rekommendationer som 

redovisades berör direkt eller indirekt fyrstegsprincipens tillämpning och betydelse. En allmän slutsats 

var att förutsättningarna för att tillämpa fyrstegsprincipen varit begränsade och att den troligen haft 

liten betydelse för planeringens utfall, trots att planeringsmyndigheterna hävdat motsatsen 

(Riksrevisionen, 2012a). 

DEN SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSEN  

Eftersom den samhällsekonomiska analysen är central i det svenska systemet är det viktigt att 

analysera hur den görs och hur den används i beslutsprocessen. I detta kapitel ger vi först en allmän 

bakgrund, varpå vi diskuterar huruvida samhällsekonomiska kalkyler är pålitliga och hur de används. 

Avslutningsvis dyker vi djupare i diskonteringsräntan, dels för att det är en viktig kalkylparameter men 

framför allt för att det kopplar till diskussionen om risk.  
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Allmän bakgrund 

En samhällsekonomisk analys bör ta hänsyn till alla effekter som påverkar alla individer i samhället (till 

skillnad mot exempelvis privatekonomiska, företagsekonomiska eller statsfinansiella analyser). I 

Sverige värderas alla personer lika i kalkylen (även om en viss skillnad görs i och med att man 

differentierar tidsvärden mellan färdmedel). Ingen faktisk analys tar dock hänsyn till alla effekter. I 

praktiken gör man en skillnad mellan en samhällsekonomisk kalkyl och en samhällsekonomisk analys: 

en samhällsekonomisk kalkyl innefattar de effekter som är kvantifierbara och monetärt värderbara, 

medan en samhällsekonomisk analys innefattar i princip alla effekter. Den betydelse av 

samhällsekonomisk kalkyl som vi kommer att använda är den man använder inom transportsektorn, 

det vill säga en beräkning av effekter av en viss åtgärd (man jämför exempelvis ett 

utredningsalternativ med höghastighetsbanor med ett jämförelsealternativ utan). Detta är det som 

kallas CBA (cost-benefit analysis) på engelska. Denna skiljer sig från exempelvis Konjunkturinstitutets 

användning av begreppet (de avser oftast som avser prognoser över samhällsekonomiska storheter 

såsom BNP och sysselsättning när de pratar om samhällsekonomiska kalkyler).  

Resultatet av en samhällsekonomisk kalkyl brukar summeras i nettonuvärdeskvoten, NNK = (nytta-

kostnad)/kostnad. Är nettonuvärdeskvoten positiv så är projektet samhällsekonomiskt lönsamt. 

Eftersom många effekter inträffar i framtiden diskonteras de för att bli jämförbara. De effekter som 

ingår i den samhällsekonomiska kalkylen är investeringskostnad, drift och underhåll, tillgänglighet, 

utsläpp, olyckor, producentöverskott samt marginalkostnad för offentliga medel (dödviktskostnaden av 

skatteintag). Effekter som bör inkluderas för att man ska kunna säga att man gjort en 

samhällsekonomisk analys är framförallt intrång (effekten av själva infrastrukturkroppen), 

exploateringseffekter och sårbarhet. Den samhällsekonomiska kalkylen har en tydlig implikation om 

prioriteringen: om inte alla samhällsekonomiskt lönsamma projekt kan genomföras bör de med högst 

NNK prioriteras (enligt det så kallade ryggsäcksteoremet). Teoretiskt sett skulle kalkylen även kunna 

användas för att bestämma den totala budgeten genom att se hur många lönsamma projekt som finns, 

men den används inte så i Sverige idag. 

Är samhällsekonomiska analyser pålitliga? 

Ett par artiklar (exempelvis Asplund och Eliasson, 2016) har visat att samhällsekonomiska kalkyler är 
stabila för värdering av relativa nyttor, rangordningen av objekt påverkas inte särskilt mycket om 
förutsättningar eller värderingar ändras. Två brasklappar bör dock framhållas. Den ena är att 
studierna av rangordningens stabilitet gäller den ekonomiska planeringen (när man jämför projekt 
med olika syften), det kan vara så att rangordningen är mindre stabil i den fysiska planeringen (när 
man jämför objekt som löser samma problem, exempelvis dålig tillgänglighet i en relation). Den 
andra brasklappen är att studierna rör den samhällsekonomiska kalkylen. När man jämför 
svårvärderade nyttor (som t ex. intrång) så torde den relativa nyttan, närmast per definition, vara 
mindre stabil.  

Det är rimligt att tro att bedömningen av den absoluta nyttan, det vill säga om ett enskilt projekt är 
lönsamt eller ej, är mer vansklig än bedömningar av den relativa. Den absoluta lönsamheten 
påverkas mycket av faktorer som är svårbedömda (kalkylperiod och diskonteringsränta), medan den 
relativa lönsamheten påverkas mer av faktorer som är mer stabila (exempelvis tids- och 
olycksvärden). De samhällsekonomiska kalkylerna används inte idag till bedömningar av det totala 
investeringsbehovet. En sådan bedömning skulle kräva många svåra avvägningar och en del 

förenklingar, men är sannolikt möjlig.4 Det finns även mer makroekonomiskt inriktad litteratur på 

                                                      

4 Ibland framförs att man bör ha kalkyler för andra sektorer gjorda med jämförbar beräkningsmetodik för att kunna 

uttala sig om mängden infrastrukturinvesteringar är lagom (se till exempel Brännlund m fl. 2013). Denna ambition 

är vi naturligtvis mycket långt ifrån att nå i Sverige, men det går att lösa på ett enklare sätt: genom att vi använder 

en marginalkostnad för offentliga medel så har vi implicit vägt av investeringar mot andra sektorer. 
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området (se exempelvis Andersson m fl. (2015) för en sammanställning), men denna är en bit ifrån 
att kunna ge handfasta råd om optimal investeringsstorlek.  

Kan de användas för att jämföra i olika trafikslag? 

Principiellt sett bör samhällsekonomiska kalkyler kunna användas för att jämföra investeringar i olika 

trafikslag. Andersson, Pädam och Thorssons (2008) granskning av de modeller som används 

(Sampers/Samkalk, EVA och Bansek) kom till slutsatsen att modellerna ger i stort sett jämförbara 

resultat, givet att man håller sig inom respektive modells begränsningar. Vissa invändningar mot 

jämförbarheten kan anföras (exempelvis att antagandet om att befolkningens lokalisering inte 

påverkas av investeringen missgynnar järnvägsinvesteringar), men i stort sett är de alltså jämförbara. 

Att jämföra investeringar med helt olika effekter (exempelvis tillgänglighet mot trafiksäkerhet) är 

principiellt sett svårare än att jämföra till exempel höghastighetsbanor med motorvägar (som har 

samma typ av effekter). Grundbulten här är just att man utgår från individens värderingar.  

Hur kalkylerna används 

Så här långt har vi konstaterat att samhällsekonomiska kalkyler är pålitliga för bedömning av relativa 

nyttor och att det kan användas för att jämföra investeringar i olika trafikslag. Det återstår då att se om 

de används. De studier som har gjorts fokuserar på den ekonomiska planeringen medan den fysiska 

planeringen har studerats betydligt mindre ur detta perspektiv. Nilsson (1991) hittade mycket liten 

korrelation mellan kalkylresultat och investeringsbeslut. Eliasson och Lundberg (2012) hittade något 

starkare korrelation, åtminstone för de investeringar som trafikmyndigheterna föreslog i sina planer 

(inte för de objekt som pekades ut av regeringen). Eliasson m fl. (2015) fann också att 

trafikmyndigheternas förslag korrelerade med kalkylresultatet, men knappast regeringens (båda dessa 

artiklar använde samma källmaterial från åtgärdsplaneringen 2008-2009, varför det är rimligt att 

slutsatserna blir lika). En vanlig slutsats är att ”tecknet” på kalkylresultatet är viktigt (om investeringen 

är lönsam eller olönsam), men att graden av lönsamhet inte spelar så stor roll. Detta känns igen från 

den allmänna debatten, stämplas ett projekt som olönsamt är det ett sänke i debatten medan 

diskussioner om hur många gånger pengarna ett projekt ger kan kännas tekniska. Med tanke på att de 

relativa värderingarna är mycket mer stabila än de absoluta är det dock oroväckande. 

Ett återkommande problem är att det är svårt att förklara hur man använt kalkylresultatet för att 

prioritera. Under Näringsdepartementets arbete med att ta emot åtgärdsplanerna hösten 2003 

upplevdes det som ett mycket större problem att förstå hur trafikverken använt kalkylresultatet i sina 

prioriteringar än att ta till sig beskrivningarna av de enskilda objekten.5 På den tiden redovisades inga 

kalkyler för ett antal större objekt, med hänvisning till att metodik saknades. Sedan dess har både 

beräkningsmetodiken och beskrivningsmallarna utvecklats, men att redogöra för hur man prioriterat är 

fortfarande problematiskt. Det är lätt att göra i allmänna texter, men svårt att förklara varför ett objekt 

finns med men inte ett annat. Detta är ett demokratiskt problem.  

Skattningen av investeringskostnader 

Det finns en stor internationell litteratur om kostnadsöverdraganden i infrastrukturinvesteringar. 

Flyvbjerg m fl. (2005) fann exempelvis i en stor internationell studie att i nio av tio fall underskattas 

kostnaderna i samhällsekonomiska analyser. De tänkbara förklaringarna är många: 

 
 ”Optimism bias”: om många aktörer har intresse av att ett projekt blir av ökar risken för 

glädjekalkyler. Denna teori förordas av framförallt Flyvbjerg (Flyvbjerg, 2009; Flyvbjerg, Holm, 

                                                      

5 En av rapportförfattarna, Matts Andersson, arbetade med departementets mottagning av planerna. Källan är 

alltså författarens personliga erfarenheter. 
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& Buhl, 2002; Flyvbjerg et al., 2005), men avfärdas av exempelvis Osland och Strand (2010) 

som inte fann stöd för teorin.  

 

 Svaga motkrafter: fördyringar tas av hela skattekollektivet. När det råder en asymmetri i 

förhållandet mellan de som vinner på projektet (och har mycket att vinna på det) och de som 

förlorar (men förlorar relativt lite per individ) uppstår problem av principal-agent karaktär och 

räntesökande beteende, vilket tillsammans med optimism-bias i kalkylerna gör att för många 

och fel projekt sannolikt genomförs (se Eisenhardt 1989, Stiglitz 1989, Flyvbjerg m fl. 2009).6   

 

 ”Tekniska” förklaringar (brister i kalkylmodellen). 

 

 Urvalsbias: Eliasson och Fosgerau (2013) visade att överskattningarna kan vara ett resultat av 

urvalsprocessen (även om det inte finns något bias i de ursprungliga prognoserna så leder 

processen till att de som underskattar kostnaderna gynnas). 

 

 ”Nyckelhålet”. Det är viktigt att komma ihåg att alla kostnadsöverdraganden inte beror på 

felaktiga beräkningar, en del beror på att objektet har förändrats. Riksrevisionen myntade 

begreppet ”nyckelhålet” för att illustrera incitamenten i planeringsprocessen: innan beslut har 

tagits har man incitament att slimma projekten så gott det går för att minska kostnader och 

öka lönsamhet, när sedan beslutet är taget så kan man utöka det. Utökningen kan till exempel 

ske genom anslutningsvägar/järnvägar och trafiksäkerhetstunnlar som ”plötsligt” blir 

nödvändiga.  

 

 ”Dåliga uppföljningsmöjligheter”. Då systemet är utformat så att det inte går att följa upp hur 

kostnaderna förändras från riksdagens budgetbeslut till slutlig resursförbrukning (Nilsson m fl., 

2012) finns små möjligheter till ansvarsutkrävning. Det innebär också att det är svårt att 

analysera varför ett objekt drar över budgeten, exempelvis hur stor del av kostnadsöverdragen 

som beror på felaktiga prognoser respektive ändrad objektsutformning. 

Beräkning av nyttor 

En viktig egenskap hos de samhällsekonomiska kalkylerna för infrastrukturinvesteringar i Sverige är 

att sättet de utförs på i väldigt hög grad bestäms centralt. Genom Trafikverkets ASEK-arbete bestäms 

vilka värderingar som ska användas. Trafikverket utvecklar modeller som är standard inom 

planeringen (Sampers, Samgods, Bansek, EVA m fl.). Modellerna används sedan för att ta fram 

nationella referensprognoser som används vid alla objektsanalyser.7 Att beräkningsmetoderna är så 

ensade innebär att eventuell kritik i de allra flesta fall bör riktas mot den centrala beräkningsmetodiken, 

inte mot enskilda analyser.  

                                                      
6 Ökad transparens i beslutsprocessen och ökad ansvarsutkrävning av politiker och tjänstemän som fattar beslut 

kan mildra detta problem. Exempelvis bör de som gör de samhällsekonomiska kalkylerna och fattar beslut om 

prioriteringen kring hur detta göra inte gynnas av att projekten genomförs eller ej. Flam m fl. (2016) föreslår att en 

oberoende expertgrupp fattar beslut om infrastrukturprojekt. Alternativt kan eftergifter utkrävas eller bestraffning 

av de tjänstemän som systematiskt gör glädjekalkyler. (Det tidigare tjänstemannaansvaret där tjänstemän i 

offentlig förvaltning kunde bli föremål för disciplinåtgärder eller avskedas vid försummelse, oförstånd eller 

oskicklighet försvann i och med 1979 års ämbetsansvarsreform). 

7 Med referensprognos avses prognosen för utvecklingen som skulle ske om inte den studerade åtgärden 

genomförs. En annan term för detta är jämförelsealternativ (till skillnad från utredningsalternativ där åtgärden 

genomförs) 
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Att gå igenom och värdera alla olika aspekter på nyttoberäkning faller utanför syftet med denna 

rapport. Den enda aspekt vi har valt att analysera är diskonteringsräntan. Detta dels då den har stor 

betydelse för utfallet av kalkylerna, dels för att den kopplar till diskussionen i övriga rapporten om risk 

och riskhantering. 

En typisk samhällsekonomisk kalkyl för en väg- eller järnvägsinvestering kan illustreras som i Figur 1 

nedan.  

 

 

 

De första åren kostar investeringen bara pengar. När sedan investeringen öppnas (startår i 

diagrammet) så skapar den nyttor under hela kalkylperioden (kalkylperioden är i detta sammanhang 

inte den tekniska livslängden utan den period som investeringen förväntas skapa de nyttor den var 

avsedd att skapa). Nyttorna efter prognosåret (det år till vilket man gör den modellbaserade 

prognosen) brukar antas öka i samma takt som trafiktillväxten. Räntan används för att diskontera alla 

nyttor till samma år (diskonteringsåret) så att de blir jämförbara. Eftersom räntan är högre än 

trafiktillväxten minskar de diskonterade nyttorna (den streckade linjen) över tiden. Som synes av detta 

diagram har räntan en stor betydelse för utfallet av kalkylen då en högre ränta gör att de diskonterade 

nyttorna faller snabbare, medan kostnaderna endast berörs marginellt då de ligger nära i tiden.8  

                                                      

8 De kostnader som ligger innan startåret kallas investeringskostnader. Kostnader under kalkylperioden kallas 

driftskostnader, underhållskostnader eller reinvesteringskostnader. Dessa ingår i ”nyttan” (som alltså även 

innehåller onyttor/kostnadsposter). Då investeringskostnaderna är lejonparten av kostnaden påverkar 

kostnaderna som kommer under kalkylperioden inte resonemanget om räntans effekter.  
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Figur 1. Principskiss över samhällsekonomiska nyttor och kostnader 



 
 

 

 
10214612 •     | 19   

När vi säger att räntan har stor påverkan på kalkylerna är det viktigt att påpeka att det gäller den 

absoluta nyttan. Räntans påverkan på den relativa värderingen av olika objekt är ringa då nästan alla 

objekt har en liknande nyttoprofil 

Vid privata investeringar jämförs kostnaden (alternativkostnaden - dvs det man skulle använt 

pengarna till om man inte gjorde investeringen) med förväntad framtida avkastning, och alla framtida 

värden diskonteras för att vara jämförbara. Diskonteringsräntan utgör avkastningskravet en 

investerare ställer på investeringen för att vara villig att genomföra den. Är investeringen riskfylld ska 

diskonteringsfaktorn avspegla den risken och justeras uppåt, eftersom avkastningskravet ökar när 

risken ökar.  

ASEK rekommenderar att samma ränta (3,5 procent) används för alla investeringar i Sverige. Man 

beaktar alltså inte att olika investeringar har olika risk. Den svenska diskonteringsräntan beräknas 

enligt den s k Ramseys ekvation. Enligt denna består diskonteringsräntan av två komponenter; den 

ena reflekterar framtida generationers nytta i förhållande till dagens (tidspreferensen) och den andra 

tar hänsyn till tillväxttakten i ekonomin (ju högre tillväxt desto kostsammare, relativt sett, blir det för 

dagens generation att betala för investeringen). Man lägger till en katastrofrisk för väldigt övergripande 

samhällskatastrofer men ingen hänsyn tas till osäkerhet i investeringskostnad eller nyttor.  

Huruvida denna ränta ska riksjusteras och på vilket sett har diskuterats både i ASEK och i den 

vetenskapliga litteraturen. Det är inte helt uppenbart hur risk och osäkerhet påverkar 

framtidakassaflöden (Eller ens att det är effekten på framtida kassaflöden som är mest relevant). Å 

ena sidan kan man argumentera för att en osäker framtid ökar lönsamheten av att investera idag och 

att om BNP utvecklas sämre i framtiden ökat det motiven för att göra investeringar idag. Detta 

motiverar att diskonteringsräntan justeras nedåt för att framtida nyttor ska få högre vikt i cost-benefit 

analysen. Å andra sidan kan risk och osäkerhet motivera en högre diskonteringsränta för 

infrastrukturprojekt eftersom nyttan av dessa projekt i framtiden är osäker och beror av 

teknikutvecklingen och individers preferenser. Exempelvis är det inte säkert att en 

höghastighetsjärnväg får de nyttor man prognostiserat om t ex. en vacuumtunnel (Hyperloop) eller 

förarlösa bilar blir verklighet. Detta talar för att diskonteringsräntan bör justeras uppåt pga. ökad risk. 

Just en järnväg är svår att använda för alternativa transporter och en investering i järnväg är därför 

mer riskfylld än exempelvis en väginvestering som har fler alternativa användningsområden. Mot 

denna bakgrund har Flam m fl. (2016) och NOU (2012) argumenterat för att diskonteringsräntan för 

järnvägar bör vara 6 procent för att inkludera den systematiska risken i järnvägsinvesteringar.  

Jämfört med andra länders rekommendationer är den svenska räntan på 3,5 procent låg. 

Diskonteringsräntan sänktes 2012 från 4 till 3,5 procent samtidigt som den ansågs innehålla en 

riskpremie tillskillnad från tidigare då den ansågs vara riskfri, efter beslut av dåvarande generaldirektör 

på Trafikverket (Flam m fl. (2016)). Diskonteringsräntans storlek är av stor betydande för hur en CBA 

faller ut, och en lägre diskonteringsränta ger framtida nyttor större vikt gentemot kostnader i närtid. Det 

är därför olämpligt att en berörd part som Trafikverket ensamt beslutar om diskonteringsräntans 

storlek (Flam m fl. (2016) och Mouter (2014)). 

Kan kalkylerna användas för att beräkna fördelningseffekter? 

Ibland diskuteras sambandet mellan samhällsekonomiska kalkyler och fördelningseffekter. Frågan kan 

delas upp i två delar: den första är huruvida samhällsekonomiska kalkyler görs på ett lämpligt sätt med 

avseende på jämställdhet och fördelningsfrågor, den andra om samhällsekonomiska kalkyler 

användas för jämställdhets/fördelningsanalyser.  

Diskussionen om huruvida olika grupper behandlas på ett lämpligt sätt i kalkylen leder snabbt in på 

frågan om hur effekter för olika grupper ska värderas. Det finns ett antal aspekter på denna fråga som 

det leder för långt att gå in på i denna rapport (se Andersson mfl (2007) för en analys). Ett viktigt 

konstaterande är dock att beslutet om huruvida effekter för olika människor bör värderas lika/olika inte 
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enkom kan härledas utifrån vetenskapen utan kräver ställningstaganden. I Sverige värderas effekter 

lika oavsett vem som drabbas/gynnas, kalkyler är alltså blinda i detta avseende. 

Samhällsekonomiska kalkyler är inte så bra på att kartlägga orsakerna till bristande jämställdhet. En 

vanlig slutsats är dock att den största problematiken ligger i alternativgenereringen (vilka problem som 

anses viktiga att lösa och vilka förslag som kommer fram för att lösa dem) och att strukturerade 

beslutsunderlag så som samhällsekonomiska kalkyler minskar bristerna här. Om man tvingas redovisa 

effekterna av sina förslag minskar den sk dagordningsmaktens betydelse.  

Samhällsekonomisk metodik är däremot ett mycket lämpligt instrument för att beskriva 

fördelningseffekter av olika åtgärder. I Andersson mfl (2007) utvecklades en modell för att analysera 

effekterna för män och kvinnor. Man kan också titta på exempelvis fattiga/rika. Det som är mest 

relevant för finansieringsfrågor är geografisk fördelning vilket man har tittat på för bland annat 

höghastighetståg (Trafikverket, 2016e), Citybanan och Östlig förbindelse (Trafikverket, 2015c). Det 

finns alltså en väl etablerad metod för att göra detta som kan användas om man vill att fördelningen av 

finansieringen ska återspegla fördelningen av nyttor. 

HUR SAMHÄLLSEKONOMISKA ANALYSER TILLÄMPAS FÖR 

JÄRNVÄGSINVESTERINGAR 

Trafikverket (och Banverket dess för innan) har under lång tid varit ålagt att beakta det samhälls-

ekonomiska perspektivet när åtgärder i järnvägsnätet studeras. Det samhällsekonomiska perspektivet 

har över tiden fått en allt större vikt. Från början var det främst området nyinvesteringar som 

analyserades samhällsekonomiskt, men idag har man även ambitionen att använda 

samhällsekonomiska analyser inom områden som drift och underhåll, konstruktion av tidtabeller, 

trafikstörande banarbeten och fastställande av nivån för banavgifter. Ser vi till arbetet inom området 

nyinvesteringar – där allt började – kan vi se att den andel av föreslagna objekt som får en 

samhällsekonomisk bedömning har ökat. I samband med framtagande av ”Stomnätsplan 1998-2007” 

gjordes samhällsekonomiska kalkyler för alla projekt där man metodmässigt klarade av att göra detta9. 

Idag får så gott som alla projekt en nettonuvärdeskvot. Undantaget är de åtgärder som är i ett så tidigt 

utredningsskede att tillräcklig kunskap för en analys ännu inte finns.  

Samhällsekonomiska analyser genomförs inte vid slutet av en utredningsprocess. Processen med 

samhällsekonomiska analyser kan delas in i ett ”prognosskede”, ett ”utformnings- och 

avgränsningsskede” och ett avslutande ”kalkylskede” vilket inleds som en del av den fysiska 

planeringen och avslutas i den ekonomiska planeringen. Inom den fysiska planeringen studerar man 

olika sätt att lösa ett visst problem och väljer ut en bästa lösning. Inom den ekonomiska planeringen 

ställs den bästa lösningen från en stor mängd olika infrastrukturprojekt mot varandra och utmynnar i 

ett förslag till en ny investeringsplan för infrastrukturen.  

Kalkylens utformning/avgränsning 

Det mesta av intresset inom det samhällsekonomiska området brukar handla om prognosskedet och 

kalkylskedet. Först utreds hur många resenärer och hur många nettoton gods som är berörda av en 

viss åtgärd. Med ledning av detta genomförs beräkningar av nyttorna för resenärer, 

godstransportköpare, operatörer och transportsektorns externa effekter. Det samhällsekonomiska 

utfallet är dock i stor utsträckning beroende av de val som görs inom det utformnings- och 

avgränsningsskede där man avgör vad man skall räkna på. 

                                                      
9 ”För ca 90 procent av projekten i den nu föreliggande stomnätsplanen finns samhällsekonomiska bedömningar 
eller så har beslut fattats i annan ordning om projektens genomförande. Det finns ett fåtal projekt i planen som har 
negativ nettonuvärdeskvot. Då har det funnits andra skäl som inte har kunnat kvantifieras som ändå talar för att 
projektet ska genomföras.” Fastställd stomnätsplan 1998-2007, sid 84. 
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Det är till exempel av central betydelse: 

A) Vilka lösningar som studeras: Vilka utredningsalternativ (UA) skall övervägas? Bara de UA 

som löser hela problemet eller även kostnadseffektiva kompromisser som löser en stor del av 

problemet, om än inte allt? 

B) Hur de olika lösningarna i UA utformas: Vad ett visst UA kostar beror på hur det utformas. 

Vilken teknisk standard väljer man?  Vilken kapacitet skall uppnås? Vilka restider eller 

hastigheter skall uppnås? 

C) Hur lösningen i JA utformas: Jämförelsealternativet (JA) är av central betydelse i en 

samhällsekonomisk kalkyl och så även hur man väljer att utforma JA. Innebär utformningen av 

JA att standard och funktion är ungefär som idag? Eller har man utformat JA så att det så 

långt som möjligt skall uppfylla den standard som eftersträvas i UA?  

Först görs det en beskrivning av hur de tre frågeställningarna kommer in i den samhällsekonomiska 

processen, förr och idag, och avslutningsvis kommenteras de förändringar som skett över tiden och 

som påverkar frågeställningarna A till C. 

Alternativgenerering och utformning omkring år 2000 

Vid början av 2000-talet genomfördes merparten av de samhällsekonomiska kalkylerna av 

samhällsekonomer anställda vid Banverkets olika regionkontor. Ekonomer vid huvudkontoret hjälpte 

till med metodfrågor och hjälpte ibland till med att göra samhällsekonomiska kalkyler i projekt som 

krävde att modellerna Sampers/Samkalk användes.  

Regionekonomerna arbetade på samma avdelning som de personer som ansvarade för att ta fram 

idéstudier och förstudier, vilket i sin tur innebar att det fanns möjligheter att påverka vilka lösningar 

som skulle studeras och till viss del hur olika utredningsalternativ skulle utformas. Själva utformningen 

av utredningsalternativen sköttes huvudsakligen av upphandlade konsulter. Om projektet/konsulten 

t.ex. frågade om det är motiverat att avvika från den önskade kurvradien (vilket ger en tidsförlust) för 

att undvika en större bergsskärning (inbesparing) kunde frågan tas upp med ansvarig 

samhällsekonom på Banverket. Håkan Berell (tidigare anställd vid Banverket, medförfattare till denna 

rapport) anser att det i stor utsträckning var den enskilda ekonomens engagemang, erfarenhet, 

självförtroende och personliga intresse som avgjorde i hur stor utsträckning denne påverkade val av 

UA och utformning av UA. 

Beslut om hur en samhällsekonomisk kalkyl skulle genomföras var decentraliserat år 2000. Det fanns 

en efterfrågan från regionerna på vägledning och tydligare riktlinjer för hur en samhällsekonomisk 

kalkyl skulle göras. När huvudkontoret väl kom med ett utlåtande var det dock inte alltid det 

accepterades ifall utlåtandet gick regionen emot. 

Nedan följer två exempel på projekt där val av utredningsalternativ har haft mycket stora effekter för 

den samhällsekonomiska lönsamheten och där samhällsekonomin tvingat Banverket att förhålla sig till 

ett val/ställningstaganden mellan dyra fullvärdiga lösningar och billigare kostnadseffektiva 

kompromisser. 

Fallstudie Västlänken 

Ett av många exempel på ett projekt där val av utredningsalternativ har varit av stor betydelse är Västlänken i 

Göteborg. I förstudien (Banverket, 2002) ställde man olika tunnellösningar (UA1-UA5) mot ett JA med befintlig 

järnväg och bibehållen ”säckstationslösning”. Man hade dock även med sig ett alternativ där man förstärkte 

kapaciteten i ytläge (UA0, också kallat ”Förstärkningsalternativet”) och som därmed också innebar att man 

behöll ”säckstationslösningen”. Tunnellösningarna innebar att man förutom tillräcklig kapacitet även fick 

tidsvinster för alla de resenärer som vill resa förbi Göteborg C samt att det skapades möjligheter att öppna två 

nya centrala pendeltågsstationer i Göteborg. 
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I förstudien valde man att UA0-UA3 skulle studeras vidare, med motivet: 

 

”Det huvudsakliga argumentet för UA 0, UA 1, UA2 och UA 3 är att de uppfyller målet för nationell 

fjärrtrafik, miljömålen samt målet för regional utveckling. De uppfyller dessutom målet funktion och 

syfte till minsta möjliga kostnad” (Banverket, 2004b). 

UA0 (förstärkningsalternativet, som var billigast) skulle dock komma att bli avfärdat i nästa skede. Vid 

slutet av järnvägsutredningen (beslutshandlingen) konstaterar man att: 

”I stort sett medverkar utredningsalternativen mycket tydligt till att de transportpolitiska delmålen och 

miljömålen uppfylls. Den enda tveksamheten gäller Förstärkningsalternativet som inte uppfyller målen 

om Positiv regional utveckling respektive God bebyggd miljö med tanke på effekterna vid Göteborg C. 

Alternativet innebär att nya, regionalt viktiga målpunkter inte kan nås på ett bekvämt sätt och att den 

barriär för stadsutvecklingen som den nuvarande personbangården utgör förstärks. I ett regionalt och 

lokalt perspektiv har dessa nackdelar med Förstärkningsalternativet en avgörande betydelse för val av 

alternativ.” (Banverket, 2004b)  

och 

”Kostnaderna för Förstärkningsalternativet ligger mellan 4,6-7,3 miljarder kronor lägre, men 

alternativet anses inte kunna jämföras med de övriga tre alternativen eftersom det ger marginella 

förbättringar för den lokala trafiken samt på olika sätt hämmar stadens utveckling.” (Banverket, 2004b)  

Det gjordes samhällsekonomiska kalkyler för samtliga studerade alternativ, men i förstudien och 

järnvägsutredningen redovisades inte resultaten som en jämförelse mellan de olika alternativen. I 

förstudien redovisades endast ett av alternativen (en tunnellösning) och i järnvägsutredningen 

redovisades nyttorna och kostnaderna från de olika alternativen i olika kapitel. I järnvägsutredningen 

går det dock utläsa att nyttorna i det valda alternativet (UA 2 eller ”Haga-Korsvägen”) var 2,4 miljarder 

kronor högre och att UA 0 därmed var det samhällsekonomiskt bästa alternativet. Detta nämndes inte. 

Ovanstående innebär inte att Banverket gjorde något formellt fel. Det är fullt möjligt och acceptabelt att 

välja ett annat alternativ än vad den samhällsekonomiska kalkylen indikerar som det bästa alternativet. 

I Västlänken förefaller det som om utredningarna inte söker efter den mest lönsamma lösningen. 

I ett tidigt skede avfärdades det mest lönsamma alternativet (UA0) till förmån för den lösning som 

bedömdes ha bäst måluppfyllelse. Det samhällsekonomiskt mest lönsamma alternativet är ofta 

lönsammast för att det är billigast. Det billigaste alternativet är ofta billigast för att det är mindre 

komplicerat än de andra alternativen. Komplicerade projekt, som innehåller tunnlar och broar, rymmer 

större potential till kostnadsfördyringar än enklare projekt som t.ex. en ytspårslösning. 

I Figur 2 nedan redovisas de kostnadssammanställningar som gjorts för UA0 (ytspår) och UA2 

(tunnel). Ytspårsalternativet har inte studerats sedan 2007 och för att få en grov bild av hur 

jämförelsen skulle ha kunnat se ut idag har kostnaden från 2007 räknats upp med Trafikverkets 

järnvägsinvesteringsindex som visar hur prisutvecklingen för ”järnvägsprojekt” har ökat över tiden10. 

Kostnadsgapet skulle idag ha varit betydande om ytspårsalternativet funnits kvar. 

                                                      
10 Kostnadsuppskattningar för Västlänkens alternativ UA 2 (tunnel) och UA 0 (ytspår). Kostnaderna för de 
heldragna linjerna har räknats om till prisnivå 2013-06 med hjälp av KPI för att få värdena jämförbara. För UA 0 
publicerades den senaste kostnadsbedömningen år 2007 (i prisnivå 2005) och för att få en bild av vad detta 
alternativ skulle ha kostat ifall det hade studerats idag har det gjorts en uppräkning med hjälp av Trafikverkets 
investeringsindex för järnväg, som beskriver hur kostnaden för att bygga järnväg har utvecklats över tiden. 
Användningen av detta index indikerar att kostnaden för järnvägsbyggande ökat med +48 % från år 2005 till 
bedömningen år 2013. 
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Figur 2 Kostnadssammanställning för tunnel och ytspårsalternativ för Västlänken, med 
prisutveckling över tiden (mdr kr) 

 

UA 0 var samhällsekonomiskt fördelaktigt redan år 2007. Med den prisutveckling som varit på 

tunnelbyggen sedan dess kan man fråga sig om man fortfarande hade gjort samma val av alternativ? 

Skulle nyttorna av den ökade måluppfyllelsen fortfarande anses väga upp kostnadsskillnaden?  

Fallstudie Dubbelspår Hallsberg-Degerön 

Vid början av 2000-talet var metodiken för att fastställa vilka krav man bör ställa på en anläggning ur 

kapacitetssynvinkel inte lika utvecklad som idag. Enligt Banverkets förstudie ”Hallberg-Degerön” från 

oktober 2004 anges det t.ex.: 

”Enligt Systemkravsspecifikation från 1996 är ett av trafikeringskraven att linjen mellan Mjölby och 

Hallsberg bör medge en kapacitet på 17 godståg per timme, eller ett tåg var 3,5 minut utan restriktiva 

signalbesked. ” (Banverket, 2004c) 

Enligt samma förstudie angavs att prognosen för år 2010 uppgick till 16 persontåg och 40 godståg per 

dygn (Banverket, 2004c) Om kapaciteten uppgår till 17 godståg per timme skulle hela den 

prognosticerade dygnstrafiken kunna hanteras på ca 2,5 timmar (40 godståg per dygn år 2010/17 tåg 

per timme). Det fanns ingen analys som visade på ett behov av att kunna framföra 17 godståg per 

timme. Systemkravsspecifikationen beskriver helt enkelt den kapacitet man erhåller med den önskade 

lösningen – dvs komplett dubbelspår med vald utformning. 

Vid den samhällsekonomiska analysen betraktades dock godsprognosen som styrande för hur många 

godståg man kan räkna nytta på. Den behovsanalys som godsprognosen kan sägas utgöra – och som 

kommer projektet till del via den samhällsekonomiska kalkylen – har därmed påverkat beslutet om 

dubbelspårsprojektet skall genomföras eller ej. Men detta beslut är av typen ”genomföra eller inte 

genomföra”. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv vore det bra att i ett tidigt skede genomföra en 

behovsanalys för att undvika att bara perfekta lösningar studeras och öppna möjligheten för lösningar 

som är tillräckligt bra. Den nya planeringsprocessen med åtgärdsvalsstudier skulle kunna ge denna 

möjlighet.  

Det bör dock påpekas att projekten Dubbelspår Hallsberg-Degerön och Västlänken är exempel på två 

projekt där Banverket har studerat billigare alternativ som inte ger full måluppfyllelse. Detta har inte 

varit en självklarhet i dåvarande planeringsprocess. 
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Den samhällsekonomiska processen år 2017 

I figur 3 beskrivs hur den samhällsekonomiska processen ser ut och var de tre frågeställningarna (A till 

C) som rör kalkylens utformning/avgränsning kommer in i processen. 

 

 

Figur 3 Den samhällsekonomiska processen. (Håkan Berell, 2017) 

 

Prognosprocessen i det samhällsekonomiska arbetet 

En gång per år fastställer Trafikverket den prognos för gods- och persontrafiken som skall användas i 

de samhällsekonomiska kalkyler som genomförs under de följande 12 månaderna. Prognosprocessen 

inleds med en genomgång av de ekonomiska prognoser som tas fram inom Långtidsutredningen (LU). 

Den ekonomiska tillväxten i LU kommer att påverka både resandet och näringslivets godstransporter.  

Utöver LU uppdaterar man även sådant som bilinnehav, bränslepriser, förväntningar om framtida 

teknikutveckling och fordonskostnader samt mycket annat. Detta påverkar både prognosen för gods- 

och persontrafik. 

För persontrafiken är det av stor betydelse hur många tåg och bussar som skall trafikera järnvägar och 

vägar. Ju fler tåg som läggs in i prognoserna desto fler resenärer kommer järnvägen att få. Arbetet 

med att göra en trafikprognos inleds med att konstruera en tidtabell för all kollektivtrafik i hela landet. 

För att skapa detta kontaktar Trafikverket alla trafikutövare och trafikhuvudmän för att undersöka hur 

många tåg som de avser att köra/finansiera11. Ofta finns det önskemål från trafikhuvudmän om utökad 

trafik, men om trafiken inte är finansierad läggs dessa tåg inte in i den tidtabell som utgör grunden för 

den nationella trafikprognosen12.  

                                                      
11 Det finns kommersiell trafik och upphandlad trafik. Om SJ vill köra en linje utan subventioner så anses de tågen 
vara finansierade. Om en trafikhuvudman är villiga att upphandla ett visst antal tåg så anses dessa tåg vara 
finansierade.  
12 Intervju 2017-03-08 med Lennart Lennefors vid Trafikverket. Lennart är den person som tar fram tidtabellen för 
hela landet inför framtagandet av den nya basprognosen. 
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När godsprognosmodellen Samgods och persontrafikmodellen Sampers/Samkalk har körts finns en 

prognos för antal resor, antal nettoton gods och antal tåg, bussar m.m. för alla vägar och järnvägar i 

hela Sverige. Denna prognos kallas för Basprognosen och används som regel för att beskriva trafiken 

för jämförelsealternativet i samtliga projekt som studeras. I större projekt kan det även köras särskilda 

prognoser som beskriver effekten av utredningsalternativet. 

Utformning och avgränsning av den samhällsekonomiska kalkylen 

Utformningen och avgränsningen av den samhällsekonomiska kalkylen för det aktuella objektet 

skedde i den tidigare planläggningsprocessen i förstudie- och järnvägsutredningsskedet. Ju längre 

utredningen pågick desto tydligare och detaljerat blev utredningsalternativet. 

Idag är det i processen för Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) som man väljer vilka lösningar som skall studeras 

vidare. Åtgärdsvalsstudierna är en process där alla berörda aktörer skall samlas under Trafikverkets 

ledning för att tillsammans komma fram till en gemensam beskrivning av problemet, behoven och 

även komma fram till en samsyn om hur lösningen på problemen ser ut. Det vill säga – vilka lösningar 

som skall studeras vidare. Således skall inte endast lösningar studeras som innebär att ny 

infrastruktur byggs. Andra lösningar på problemet ska studeras, bl.a. efterfrågepåverkan på 

transporter. 

I och med detta har studierna kommit att bli trafikslagsövergripande och det är tydligare att 

fyrstegsprincipen skall tillämpas. Ur en samhällsekonomisk synvinkel är det viktigt att inte endast 

studera åtgärder som leder till 100 % måluppfyllelse. Åtgärder som ger 75 % av nyttan till 25 % av 

kostnaden är samhällsekonomiskt effektiva. Enligt Håkan Berell fanns ofta ett motstånd inom 

Banverket mot att studera lösningar som inte uppfattades som ”fullvärdiga”. När antalet 

utredningsalternativ ökar stiger utredningskostnaden och lösningar som ingen av parterna efterfrågar 

är inte attraktiva att utreda vidare. Parterna i detta skede brukade bestå av kommunen, länsstyrelsen, 

olika industrier eller kanske även trafikutövare/trafikhuvudmän. Inga av dessa parter betalade i regel 

någon större del av kostnaden för de lösningar som utreddes. 

Den nya ÅVS-processen ger möjligheter att finna kostnadseffektiva lösningar. Patrik Tornberg13 

påpekar att Trafikverket utgör en av parterna i ÅVS:en och att Trafikverket ofta aktivt strävar efter att 

finna ”icke-investeringslösningar”.  

SEK i den fysiska planeringen 

ÅVS-processen är ofta uppdelad i skeden och det som nämns i föregående avsnitt är att betrakta som 

det första steget. När de berörda parterna väl har enats om hur problemet ser ut och vad som skall 

studeras vidare sker en upphandling av konsulter som arbetar vidare. Det är här samhällsekonomin 

kommer in i bilden14. Ifall de personer som jobbar med att utforma de olika UA väljer att intressera sig 

för samhällsekonomiska aspekter så finns det en möjlighet för samhällsekonomen att påverka. 

Det är inom ramen för den fysiska planeringen som utredningsalternativen utformas (dvs man t.ex. tar 

beslut om man skall avvika från önskad kurvradie för att slippa gå i tunnel eller göra bergsskärningar). 

Det är vid uppstarten av den samhällsekonomiska kalkylen som utredaren tvingas ta ställning till hur 

jämförelsealternativet (JA) skall se ut. Detta är något som kan påverka den framräknade lönsamheten 

i mycket stor utsträckning. Normalt sett skall JA vara det scenario/tillstånd som kommer att bli 

verklighet ifall UA inte genomförs. Detta kan vara lika med dagens situation, men här skall även 

åtgärder inkluderas som redan är beslutade och finansierade. Här avses både vilken infrastruktur som 

                                                      
13 Intervju, 2017-03-17, med Patrik Tornberg, forskare vid KTH/WSP, som för närvarande håller i 
forskningsprojektet ”Nyttan med ÅVS”. 
14 Intervju 2017-03-07 med Gunilla Yström (WSP) som bland annat jobbat med ÅVS:en för stråket Stockholm-
Oslo i steg 1. Här var det i steg 2 som det skedde en upphandling av samhällsekonomiska analyser. 
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skall antas existera vid prognosåret, men även vilken trafik som bedöms trafikera vägar och järnvägar 

vid prognosåret.  

Exempel på tvistefrågor vid definiering av JA15 

 

Dålig standard i JA: Den befintliga järnvägen har fört en tynande existens under en längre tid. Den 

låga standarden har lett till dålig trafikutveckling och den dåliga trafikutvecklingen har gett låg prioritet 

vad gäller underhåll och reinvesteringar. En ny järnväg studeras i ny sträckning till kostnaden X 

miljarder (UA). Vad är då JA i detta fall? Är det OK att i JA lägga kostnaden för att upprusta befintlig 

järnväg till den tekniska standard som järnvägen en gång i tiden hade, till en kostnad som uppgår till 

ca 75 % av vad en järnväg i ny sträckning skulle ha kostat? I så fall kommer kalkylen att ställa den nya 

järnvägens nyttor mot kostnadsskillnaden mellan UA och JA. 

Samband mellan olika projekt: När man bygger i närheten av befintlig järnväg vill man störa trafiken så 

lite som möjligt. Att undvika trafikstörningar är ofta kostnadsdrivande. Exempel: Projekt Y innebär att 

en plats för uppställning av tåg och vagnar byggs. Trafikeringskostnaderna minskar med 100 mkr. 

Men om projekt Y byggs innan projekt Z så kan projekt Z byggas till en ca 200 mkr lägre kostnad. Är 

det då rätt att i SEK-kalkylen för projekt Y räkna med en nytta på 200 mkr för ”inbesparade kostnader i 

JA”? 

Ovanstående exempel har mycket stor påverkan på det samhällsekonomiska resultatet.      

De olika UA utformas i regel från olika normer och tekniska standarder, t.ex. de tekniska 

specifikationer som EU utfärdar för järnvägar (TSD:er). Vissa riktlinjer är mer styrande än andra. Ofta 

är det en bedömningsfråga om det är rimligt att göra ett avsteg från önskad kurvradie för att uppnå en 

lägre byggkostnad. Under 2016 har Trafikverket (2016b) tagit fram en rapport med namn 

”Dimensionerande prognoser – användning av prognoser vid dimensionering av 

infrastrukturen”(TDOK 2016:0245). Dokumentet är nytt och har ännu inte hunnit göra avtryck i hur 

Trafikverket dimensionerar infrastruktur. Ambitionen är dock att Trafikverkets prognoser, som är 

styrande för den samhällsekonomiska kalkylen, även skall bli styrande vid dimensionering (utformning) 

av utredningsalternativ.    

Vid slutet av järnvägsutredningsprocessen skall man identifiera vilket UA som skall anses vara den 

bästa lösningen. Det är detta alternativ som studeras vidare i nästa skede – den ekonomiska 

planeringen.  

Samhällsekonomin i den ekonomiska planeringen 

Den ekonomiska planeringen är en process som ytterst leder fram till en ny investeringsplan för 

infrastruktursatsningar i Sverige. Inom den ekonomiska planeringen ställs det bästa alternativet (UA) 

från alla infrastrukturprojekt som berör vägar, järnvägar och sjöfart mot varandra. Alla projekt får en 

samhällsekonomisk analys med den senaste prognosen och kalkylvärdena och resultatet beskrivs i ett 

dokument som benämns ”samhällsekonomisk effektbedömning” (SEB). Det här är den del som jämte 

det inledande prognosskedet tilldrar sig mest intresse från forskningen. Här beräknar man 

konsumentöverskott, producentöverskott, externa effekter från transportsektorn osv. Val av UA samt 

utformning av UA och JA har skett i tidigare skeden och påverkas inte av dessa analyser. 

                                                      
15 Intervju 2017-07-02 med Pär Ström (TRV) om bland annat aktuella tvistefrågor om utformning av JA. 
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Granskning och godkännande av den samhällsekonomiska 
effektbeskrivningen 

Alla SEB:ar genomgår en strikt och noggrann granskningsprocess. Man kontrollerar att alla kalkyler 

bygger på samma förutsättningar (rätt prognos, tillväxttal, kalkylvärden, godkända effektsamband etc.) 

och är gjorda på samma sätt. En SEB blir bara godkänd om allt är korrekt. 

Av de tre frågeställningar som detta dokument fokuserar på: Val av UA, Utformning av UA och 

Utformning av JA är det endast den sista frågeställningen som är uppe till diskussion i 

granskningsskedet. Vad som studeras eller hur UA har utformats beaktas inte igen16. 

FINANSPOLITISKA RAMVERKET 

Det finanspolitiska ramverket är grunden för regeringens ekonomiska politik. Struktur och tydlighet ska 

gälla i de offentliga finanserna för att ge hushåll, företag och kommunsektorn stabila 

planeringsförutsättningar och uppmuntra investeringar. (Prop. 2017/18:1) 

Tillhandahållandet av infrastruktur sker i normalfallet genom den offentliga sektorn och finansieringen 

av den omfattas därför av finanspolitiken. Finanspolitiken rymmer flera olika mål och medel och de 

eventuella målkonflikter som kan uppstå hanteras av riksdag och regering. Beroende på riksdagens 

sammansättning kommer finanspolitikens utformning att variera över tiden. Finanspolitiken är därför 

inte förutbestämd, men det finns ett antal grundläggande principer som Riksdagen anser 

finanspolitiken bör följa för att vara långsiktigt hållbar och transparent. Långsiktig hållbarhet i de 

offentliga finanserna innebär att det råder balans mellan framtida offentliga inkomster och utgifter, 

givet nuvarande välfärdsåtagande och skattesystem. Om finanspolitiken däremot utlovar ett större 

välfärdsåtagande än vad nuvarande skattesystem kan finansiera anses den vara långsiktigt ohållbar 

(Konjunkturinstitutet, 2015). För att få en långsiktig hållbarhet i de offentliga finanserna finns principer 

framtagna och som tillsammans utgör det finanspolitiska ramverket. 

Vissa delar av ramverket är reglerade av lagstiftning, medan andra utgår från den praxis som 

utvecklats sedan den statsfinansiella krisen i början av 1990-talet (Skr. 2010/11:79). De centrala 

delarna i ramverket består av: Det budgetpolitiska ramverket, Stabiliseringspolitiken, Statliga 

ingripanden på finansmarknaderna, Öppenhet och tydlighet avseende utfall, ekonomiska prognoser, 

den ekonomiska politiken och budgetpolitiken för de kommande åren. I det budgetpolitiska ramverket 

ingår bl a utgiftstaket. 

Enligt budgetlagen är det obligatoriskt för regeringen att i budgetpropositionen föreslå ett utgiftstak för 

det tredje tillkommande året. Riksdagen fastställer utgiftstaket. En funktion hos utgiftstaket är att ge 

förutsättningar för att uppnå överskottsmålet och kontrollera den långsiktiga utvecklingen av de statliga 

utgifterna. Regeringen föreslog i 2017 års  ekonomiska vårproposition (prop. 2016/17:100), att nivån 

på överskottsmålet borde ändras till en tredjedels procent av BNP över en konjunkturcykel och att det 

budgetpolitiska ramverket borde kompletteras med ett skuldankare för den offentliga sektorns 

konsoliderade bruttoskuld, den s.k. Maastrichtskulden. Regeringen gjorde även bedömningen att 

uppföljningen av överskottsmålet bör stärkas och att Finanspolitiska rådet borde tilldelas en tydligare 

roll i uppföljningen. Regeringens förslag var en följd av den parlamentariskt sammansatta kommitténs 

“Överskottsmålskommittén” arbete. I budgetpropositionen för 2018 föreslår regeringen att nivån på 

den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld (Maastrichtskulden) fastställs till 35 proent av 

bruttonationalprodukten fr.o.m. 2019. (Prop. 2017/18:1), vilket var den nivå som föreslogs av 

Överskottsmålskommittén. Skuldankaret är inte ett operativt mål utan dess syfte är att ge ramverket 

en förstärkt koppling till finanspolitisk hållbarhet. 

Överskottsmålet kommer som ovan nämts att förändras. Under en övergångsperiod uppstår 

därigenom en viss skillnad i det primära sparandet. Ett sänkt överskottsmål ger ett lägre primärt 

                                                      
16 Intervju 2017-03-02 med Pär Ström (TRV). 
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sparande och skulle under en period ge möjligheten att öka utgifter eller sänka skatter. Denna 

möjlighet minskar dock med tiden i takt med att statsskulden, och därmed ränteutgifterna, blir högre 

allt annat lika. 

Ett lägre sparande som används för en ofinansierad budgetförsvagning måste således finansieras fullt 

ut på lång sikt (50 år), eftersom budgetutrymmet inte är permanent utan gradvis äts upp av ett 

försämrat räntenetto. Det innebär förändringar i överskottsmålet kan ses som en fråga om när i tiden 

en given utgiftsström ska finansieras, dvs. valet av nivå på överskottsmålet får en 

generationsfördelningspolitisk dimension. En sänkning av överskottsmålet till en tredjedels procent av 

BNP enligt det nya ramverket ger över en konjunkturcykel år 2019 ett ökat budgetutrymme på 32 

miljarder kronor, som sedan måste finansieras senare i cykeln. (SOU 2016:67). 

Tillsammans med överskottsmålet är utgiftstaket styrande för det totala skatteuttagets nivå. 

Utgiftstaket är den övergripande restriktionen för budgetprocessen i termer av totala utgifter. I 

budgetprocessen ställs olika utgifter mot varandra och utgiftsökningar prövas utifrån ett på förhand 

fastställt totalt ekonomiskt utrymme som ges av utgiftstaket och överskottsmålet. Huvudprincipen är att 

förslag på utgiftsökningar inom ett utgiftsområde måste täckas genom förslag om utgiftsminskningar 

inom samma område. Den statliga budgeten ska vara transparent och heltäckande. Regeringens 

förslag till budget ska omfatta alla inkomster och utgifter samt andra betalningar som påverkar statens 

lånebehov (den s.k. fullständighetsprincipen). Vidare är huvudprincipen att statens inkomster och 

utgifter ska budgeteras och redovisas brutto på inkomsttitlar och anslag (den s.k. brutto-principen). Det 

innebär att utgifter ska redovisas på budgetens utgiftssida, medan inkomster ska redovisas på 

budgetens inkomstsida (skr. 2010/11:79). Effektberäkningar görs vid nya reformförslag som kan 

förväntas ha betydande samhällsekonomiska konsekvenser. Alla förslag analyseras, i möjligaste mån, 

utifrån effekter på offentliga finanser, BNP, sysselsättning och inkomstfördelning (skr. 2010/11:79). 

Riskanalyser av statliga garantier och krediter  

En riskanalys som ger en rättvisande bild av den statliga kredit- och garantiportföljen anses enligt 

skrivelsen om finanspolitiken vara viktig från flera utgångspunkter. Visar det sig att riskerna är stora är 

analysen ett viktigt underlag för beslutsfattarna som kan behöva vidta åtgärder för att öka 

motståndskraften mot störningar eller minska riskerna.  Är riskerna små är det värdefull information till 

statens långivare att de kan känna sig trygga när de lånar ut pengar, vilket håller nere statens 

räntekostnader. Därför har Riksgäldskontoret i uppdrag att löpande analysera risken i statens samlade 

garanti- och kreditgivning. 

Analyserna sker utifrån två riskperspektiv. För det första utifrån statens kreditrisk där syftet är att ge en 

bild av hur stora förluster som statens garanti- och kreditverksamhet riskerar att medföra. Fokus ligger 

här på hur stora förmögenhetsförluster staten riskerar att drabbas av. Tidsperspektivet är i första hand 

medel- och långsiktigt. För det andra utifrån statens likviditetsrisker genom att storleken på eventuella 

utbetalningar som kan bli aktuella utifrån antaganden om väldigt negativa scenarier analyseras. Det 

antas då att utbetalningarna resulterar i motsvarande ökningar i statens lånebehov. Om dessa behov 

blir mycket stora på kort tid riskerar staten att få högre upplåningskostnader (skr. 2010/11:79) 

 

Nuvarande finansiering av infrastruktur 

Budgetlagen innebär att det finns ett tydligt regelverk på finansmaktens område. Den påverkar 

beslutsfattandet när det gäller resursfördelning och styrning av den statliga verksamheten. Under de 

arton år som lagen funnits, med en omarbetad version från 2010, har befogenhetsfördelningen på 

finansmaktens område utvecklats, vilket är en viktig komponent i processen att utveckla 

beslutsunderlag från regeringen till riksdagen.  Budgetlagen har utformats så att riksdagen på vissa 

områden har möjlighet att fatta särskilda beslut som avviker från huvudprinciperna. Ett exempel på 
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avsteg från huvudprinciperna i budgetlagen är att riksdagen i några fall har beslutat att finansiering av 

investeringar i infrastruktur ska ske med lån i Riksgäldskontoret i stället för med anslag, som är 

huvudregeln. 

Regeringen ansåg 1996 att anslagsfinansiering av infrastrukturella investeringar gav riksdagen bättre 

överblick och större inflytande än lånefinansiering. Detta gällde särskilt i fråga om stora 

infrastrukturella investeringar som inte ger monetär avkastning. Om dessa investeringar finansierats 

med lån skulle framtida anslagstilldelningar bindas av amorteringar och räntor under en följd av år. 

Vilket är en skillnad jämfört med om investeringsutgiften finansierats med anslag under 

anskaffningsåret. Detta innebär att de takbegränsade utgifterna sprids ut jämnt över en period medan 

belastningen under taket vid anslagsfinansiering endast sker under ett år. 

Vid investeringar som gör det möjligt för myndigheterna att finansiera investeringar som sänker 

driftkostnaderna mer än de tillkommande kapitalkostnaderna, eller som medger ökade eller förbättrade 

verksamhetsresultat med oförändrad resursförbrukning bör däremot lånefinansiering användas. Dessa 

förutsättningar gällde enligt regeringen dock inte för infrastrukturella investeringar. Den motivering som 

gavs var att de i regel är stora och tar betydande reala resurser och en betydande 

produktionskapacitet i anspråk. Regeringen ansåg därför 1996 att infrastrukturella investeringar borde 

finansieras med anslag” (Prop. 1995/96:220, s. 50 f.) något som även bekräftats av senare regeringar. 

Idag finansieras infrastrukturprojekt normalt med anslaget Utveckling av statens transportinfrastruktur 

under utgiftsområdet 22 Kommunikationer (UO 22). 

Även om huvudprincipen är anslagsfinansiering finns även en möjlighet att göra undantag och uppta 

lån. I nuvarande budgetlag finns denna möjlighet beskriven i 6 § (Prop. 2010/11:40). Det som sker är 

att myndigheten tar upp ett inomstatligt lån i Riksgäldskontoret.  Riksdagen beslutar då om en särskild 

låneram för ett projekt eller grupp av projekt. Denna möjlighet att låna har utnyttjats flera gånger sedan 

budgetlagens tillkomst. 1994 gick t.ex. 4 procent av banhållningsanslaget till att betala räntor och 

amorteringar. 2000 hade den stigit till 14 procent för att sedan falla tillbaka till 11 procent 2005. Efter 

extra amorteringarna 2007 och 2008 sjönk den till 5 % 2010 och efter det har den stigit igen (se Figur 

4). 

2008 beskrev den dåvarande regeringen att huvudprincipen från 1996 fortfarande gällde, men med en 

komplettering av villkoren för lånefinansiering. Regeringen beskrev att de investeringar som riksdagen 

tidigare beslutat även fortsatt skulle lånefinansieras. Lånefinansiering skulle dock inte föreslås för nya 

objekt såvida kostnaderna inte täcktes av brukaravgifter eller dylikt (Prop. 2008/09:35). Denna 

inställning bekräftades 2012, men med ytterligare kompletteringar. För att bedöma när lånefinansiering 

skulle kunna komma ifråga såg regeringen det som väsentligt att kunna se hur de slutliga kostnaderna 

skulle belasta statsbudgeten och den offentliga sektorns finansiella sparande. Huvudalternativet skulle 

dock vara anslagsfinansiering. Om investeringen finansierades med brukaravgifter eller annan 

medfinansiering kunde man motivera en lånefinansiering i Riksgäldskontoret villkorat med att 

statsbudgeten eller det finansiella sparandet sett över en längre tid inte påverkas av sådana 

investeringar (Prop. 2012/13:25). Lånefinansiering ska inte användas för att minska budgetpåverkan i 

närtid. Sådan finansiering ska endast användas för att överbrygga gapet mellan investeringsutgifter 

och inkomster i form av trängselskatter eller brukaravgifter. 
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Figur 4. Räntor och amorteringar som andel av banhållningsanslaget (Källa: Banverket och 

budgetpropositioner) 

Trafikverket har redan i dag möjlighet att finansiera broar som ersätter färjor med lån. Lånen förutses i 

det fall denna möjlighet utnyttjas återbetalas med inbesparade medel för färjedriften. Denna möjlighet 

har fastställts genom olika bemyndiganden under lång tid. Trafikverket har vidare genom särskilda 

bemyndiganden kunnat finansiera el- och teleinvesteringar för järnvägsinfrastrukturen med lån i 

Riksgäldskontoret. Denna möjlighet har sitt ursprung i regeringens proposition Trafikpolitiken inför 90-

talet (prop. 1987/88:50) och har att göra med uppdelningen av dåvarande Statens järnvägar i en 

banhållande verksamhet (Banverket) och en verksamhet för att utföra tågtrafik (nuvarande SJ AB). Av 

propositionen framgick att Banverket borde överta de lån som Statens järnvägar tagit upp i 

Riksgäldskontoret för anskaffning av eldriftsanläggningar. I prop. 2008/09:35 Investeringar för ett 

starkt och hållbart transportsystem framförde regeringen att den avsåg att se över om det är lämpligt 

att ändra denna ordning och undersöka hur en övergång till anslagsfinansiering skulle kunna ske utan 

att olika slags verksamheter i Trafikverket påverkas (Prop. 2012/13:25). 

Statsskuldens utveckling och statsskuldsräntorna 

Statsskuldens storlek förändras i takt med statens budgetsaldo och ändrade skulddispositioner m.m. 

Efter att skuldkvoten, dvs. statsskulden som andel av BNP, sjunkit under hela 2000-talet ökade kvoten 

tillfälligt krisåret 2009 till stor del pga. vidareutlåningen till Riksbanken för förstärkning av 

valutareserven samt fallande BNP.  Sedan sjönk skuldkvoten återigen men i samband med en 

ytterligare förstärkning av valutareserven om drygt 100 miljarder kronor i början av 2013 ökade 

skuldkvoten igen och statsskulden uppgick vid utgången av 2013 till 1 236 miljarder kronor varav 

vidareutlåningen till Riksbanken uppgick till ca 193 miljarder kronor (motsvarande cirka 5 procent av 

BNP). År 2014 fortsatte statsskuldskvoten att öka till 34,4 procent av BNP, för att 2015 och 2016 

minska successivt till 29,5 procent av BNP. (Prop. 2017/18:1 Utgiftsområde 26). 

Om statsbudgeten går med underskott, vilket den gör under vissa perioder, upptar staten nya lån för 

att finansiera verksamheten. Ett alternativ skulle kunna vara att regeringen föreslår och riksdagen 

beslutar att ange ett utgiftstak för en kommande period som medger ökade anslag för UO 22. Om det 

inte finns ett reformutrymme för en ökning av anslagen kommer statsbudgeten antagligen att påverkas 

negativt. Kostnaden under utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. skulle då öka i och med att nya 

lån sannolikt skulle behöva tas för att täcka underskottet till följd av anslagsökningen. Effekten skulle 

dock bli att utgiftsområde 22 inte behöver bära hela lånekostnaden utan att kostnaden kan fördelas ut 

på hela statsbudgeten och reformutrymmet. Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. omfattar räntor 

på statsskulden, oförutsedda utgifter och Riksgäldskontorets provisionsutgifter i samband med 

upplåning och skuldförvaltning. Utgiftsområdet ingår inte i utgifterna under utgiftstaket för staten. 
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En modell att minska lånebehovet vid infrastrukturinvesteringar är att sälja statliga tillgångar där 

intäkterna hamnar på inkomsttitel. Därmed blir utrymmet för utgiftsökningar större. Redovisningen i 

statsbudgeten är kassamässig, och statsbudgetens saldo omfattar alla transaktioner som påverkar 

statens lånebehov och därmed utvecklingen av statsskulden. Inkomsten från försäljningen ingår i sin 

helhet i statsbudgeten och påverkar det statliga budgetsaldot (lånebehovet). Statens finansiella 

sparande är oförändrat eftersom statens förmögenhet inte förändras av att en finansiell tillgång 

(värdepapper) byts mot en annan (likvida medel). Den direkta effekten på statens budget bestäms av 

hur eventuellt minskade aktieutdelningar förhåller sig till minskade räntekostnader. Minskar 

aktieutdelningarna mer än räntekostnaderna ökar försämras budgetsaldot, om det omvända gäller blir 

det en förbättring. Det övervägande som behöver göras (förutom det politiska om tillgången bör vara 

statlig eller inte) är vilken avkastning som över tid som ger störst positiv effekt för samhället. 

Avkastningen från tillgången, eller den från infrastrukturinvesteringen i form av samhällsnytta. Är den 

beräknade samhällsnyttan negativ är det svårt att se hur regeringen kan motivera en försäljning av en 

statlig tillgång för Riksdagen för att finansiera en infrastrukturinvestering. Det går även emot 

huvudprincipen i budgetlagen om att inte specialdestinera inkomster. 

Regeringen bedömde i infrastrukturpropositionen från 2012, att utöver anslagsfinansiering kan 

lånefinansiering vara möjliga under perioden 2014–2025, förutsatt att återbetalningen inte belastade 

statsbudgeten eller den offentliga sektorns finansiella sparande (Prop. 2012/13:25). Riksdagen 

instämde i denna bedömning i utskottsbetänkande till aktuell proposition (2012:13, TU2). För att detta 

ska kunna ske måste intäktströmmarna från brukaravgifter eller liknande motsvara räntor och 

amorteringar från lånen. 

Pga. begränsningarna i lagstiftningen avseende vilken kostnadsbas som får ingå i banavgifterna är 

lånefinansiering av hela höghastighetstågprojektet inte möjlig enligt riktlinjerna från 2012. Det kommer 

att behövas justeringar i lagstiftningen för att ta tillvara alla möjligheter som EU-rätten ger på området. 

Det är dock tveksamt om de ökade intäkterna kan täcka såväl räntor som amorteringar på lånen. De 

årliga intäkter som Sverigeförhandlingen bedömer kan komma från banavgifterna är cirka 1–1,4 

miljarder kronor per år i 2015 års prisnivå. Detta skulle täcka kostnaderna för drift, underhåll och 

reinvesteringar av höghastighetsbanan, men inte kunna finansiera en höghastighetsbana i det fall 

lånefinansiering skulle användas. (Trafikverket, 2016a). En annan viktig aspekt är att denna nivå på 

intäkterna förutsätter att avgifterna för att använda höghastighetsbanan är ca 4 gånger högre än 

dagens banavgifter och att den är fullt trafikerad. Vilken effekt detta har på konkurrensen med bl.a. 

den järnvägstrafik som sannolikt kommer att bedrivas på dagens stambanor och med lägre 

banavgifter framgår inte i betänkandet. (SOU 2016:3). 

Höghastighetsbaneprojektet kommer att innebära en väsentlig anslagsbelastning de år projektet 

pågår. När utbyggnaden pågår som mest kommer kostnaderna att vara större än hela den årliga nivån 

för utveckling av transportsystemet i Nationell plan för transportsystemet. Den höga kostnaden är ett 

problem i och med att Trafikverket i inriktningsplaneringen framfört att dagens anslagsnivåer endast 

räcker till att genomföra redan beslutade åtgärder, varav en stor del är projekt som redan startat eller 

startar inom ett fåtal år (SOU 2016:3). Nivån på investeringarna i Höghastighetsbanenätet kommer att 

vara i paritet med det totala reformutrymme på ca 20-25 miljarder per år som regeringarna har haft 

under senare tid. 

Det som sker vid lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar är att statens budgetsaldo försämras 

och att utgifterna för statsskuldsräntor ökar. Det beror på att Riksgäldskontoret lånar upp de medel 

som i nästa steg lånas ut till infrastrukturinvesteringen. Lånefinansiering av infrastrukturinvesteringar 

innebär att utgifterna under utgiftstaket kan bli lägre för sittande regering samtidigt som den binder upp 

framtida regeringar och riksdagsmajoriteter med räntor och amorteringar som kan ha beslutats och 

prioriterats av en annan politisk majoritet. 
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EN EFFEKTIV OCH RISKHANTERANDE VERKSAMHET 

Författningsreglering 

Statens verksamhet utvecklas kontinuerligt för att möta de politiska målen. Verksamheten påverkas 

också av olika förväntningar från medborgare och näringsliv. Grundläggande för legitimiteten och 

förtroendet för den statliga verksamheten är att de statliga myndigheterna förmår att genomföra 

politiskt fattade beslut med beaktande av en god hushållning med statens medel. 

Det är regeringens ansvar att förvaltningen fullgör sitt förvaltningsansvar, dvs. bedriver en effektiv 

verksamhet, följer lagar, förordningar och andra regler samt lämnar en tillförlitlig redovisning och 

rättvisande rapportering. Det måste därför finnas en välutvecklad modell för myndigheternas interna 

styrning och kontroll. Med detta avses en av myndighetens ledning styrd process som med rimlig 

säkerhet leder till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet, att lagar, förordningar och andra regler 

efterlevs samt en tillförlitlig redovisning och rättvisande rapportering av verksamheten. 

I myndigheternas uppdrag ingår att identifiera de omständigheter som utgör risk för att de krav som 

kommer till uttryck genom förvaltningsansvaret inte uppnås. Dessa analyser utförs utifrån 

myndighetens uppdrag och mål såsom de är beskrivna i myndighetens instruktion och regleringsbrev 

samt i särskilda regeringsbeslut. Vidare ska myndigheten vidta de kontrollåtgärder som anses 

nödvändiga för att fullgöra förvaltningsansvaret. 

Ovannämnt finns reglerat i budgetlagen (2011:203) som definierar regeringens befogenheter och 

skyldigheter på finansmaktens område. Enligt 1 kap. 3 § ska hög effektivitet eftersträvas och god 

hushållning iakttas i statens verksamhet. Vidare är regeringen enligt 10 kap 1 § redovisningsskyldig 

inför riksdagen för tillgångar som regeringen förvaltar och förfogar över. Redovisningsskyldigheten 

omfattar även den verksamhet som bedrivs av staten samt statens skulder och övriga ekonomiska 

åtaganden. Bokföringen i staten ska enligt 10 kap. 2 § ske på ett sätt som stämmer överens med god 

redovisningssed. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av verksamheten, det ekonomiska 

resultatet och ställningen samt förvaltningen av statens tillgångar. 

I 3 § myndighetsförordningen (2007:515) beskrivs förvaltningsansvaret med att myndighetens ledning 

ansvarar inför regeringen för verksamheten och ska se till att den bedrivs effektivt och enligt gällande 

rätt, att den redovisas på ett tillförlitligt och rättvisande sätt samt att myndigheten hushållar väl med 

statens medel.  

Brister i den interna styrningen och kontrollen kan t ex resultera i att årsredovisningen inte ger en 

rättvisande bild av verksamheten, att lagar och förordningar inte alltid efterlevs eller att 

bemyndiganden överträds. Ett område där brister i den interna styrningen och kontrollen kan få stora 

konsekvenser är bl a upphandlingsverksamhet. 

För att stärka myndigheters riskhantering ska cirka 60 av de statliga myndigheterna följa förordningen 

(2007:603) om intern styrning och kontroll, FISK. Riksrevisionen har till uppgift att granska hur 

myndigheterna redovisar detta i sina årsredovisningar. I Riksrevisorernas rapport från 2013 

konstaterar de att det finns flera förhållanden som försvårar en samlad analys av läget i staten när det 

gäller hur effektiv den interna styrningen och kontrollen är. Riksrevisionen konstaterar att det är svårt 

att avgöra i vilken utsträckning de bedömda riskerna är grundade på faktiska omständigheter 

(Riksrevisionen, 2013). Problemen kvarstår enligt Riksrevisionens årliga rapport från 2016. 

Ekonomistyrningsverket, ESV, har ansvaret för utveckla, förvalta och samordna den statliga 

internrevisionen och ska årligen lämna en redovisning över den statliga internrevisionen till regeringen. 

ESV har dock ingen tillsynsroll eller några sanktionsmöjligheter kopplade till sitt åtagande. ESV delar 

inte Riksrevisionens bedömning att det behövs förtydliganden i regelverket. Myndigheten anser att det 

är viktigt med utrymme för en verksamhetsbaserad intern styrning och kontroll med fortsatt låg grad av 

detaljstyrning som tar hänsyn till att verksamheter är olika (Ekonomistyrningsverket, 2016). 
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Riksdags och regerings styrning av infrastrukturinvesteringar 

Den långsiktiga infrastrukturplaneringen har ett perspektiv på i regel tolv år och där regeringen tar 

ställning till vilka åtgärder som ska genomföras i det perspektivet. En omprövning av gällande beslut 

om den övergripande inriktningen ska dock ske inom varje mandatperiod för regeringen. En förändring 

som skett sedan 2013 är att regeringen fattar årliga beslut för vilka åtgärder som ska genomföras givet 

anslagna budgetramar och aktuellt planeringsläge. 

Den ekonomiska planeringsprocessen har utvecklats över tid, men har för varje period varit uppdelad i 

två etapper. Först genomförs en inriktningsplanering av Trafikverket som ligger till grund för 

regeringens infrastrukturproposition. Riksdagen fattar sedan beslut om förslagen i propositionen som i 

huvudsak behandlar investeringarnas omfattning och inriktning. Nästa steg är en åtgärdsplanering 

som innebär att Trafikverket utarbetar en nationell plan. Regionala samverkans- eller 

självstyrelseorgan och i förekommande fall länsstyrelser har utarbetat länsplaner för den regionala 

transportinfrastrukturen. Regeringen har därefter fastställt de nationella planerna medan länsplanerna 

fastställts på regional nivå. Riksdagen informeras därefter i en skrivelse från regeringen om innehållet i 

den nationella planen. Åtgärdsplanerna har sedan genomförs i den takt som den fysiska planeringen 

och de årliga budgetbesluten har medgivit. 

Riksrevisionen genomförde under åren 2008-2012 en serie granskningar under rubriken ”Infrastruktur 

på nya villkor”. I den avslutande granskningsrapporten undersöktes regeringens styrning av 

satsningarna på infrastruktur och det gavs en samlad och fördjupad bild av de effektivitetsbrister som 

iakttagits och en analys av orsakerna till problemen. Det förändringsarbete som skett inom 

infrastruktursektorn med bland annat genomförd myndighetsreform, förändrat planeringssystem och 

nya styrmodeller såg Riksrevisionen som positivt. Det har skapat bättre förutsättningar för 

trafikslagsövergripande planering och har potential att leda till intern effektivisering, budgetkontroll och 

bättre förvaltning av samhällsekonomiska kalkyler. Riksrevisionens bedömning var dock att 

förändringarna inte påverkade de grundläggande strukturer som motverkar en ändamålsenlig 

tillämpning av de principer som riksdagen fastlagt för genomförandet av transportpolitiken. 

Riksrevisionen framförde att regeringen inte har analyserat hur olika styrmedel, exempelvis skatter 

och avgifter, skulle kunna användas för att åtgärda brister i transportsystemen innan beslut om 

kostsamma om- och nybyggnationer tas. Regeringen reserverade också stora delar av 

planeringsramen för 2014-2025 i infrastrukturprojekt och genom detta minskade möjligheterna i det 

nationella planeringsarbetet att ta fram ett välunderbyggt underlag med åtgärder som vägts mot 

varandra. Riksrevisionen ansåg att det inom infrastruktursektorn finns strukturer som leder till att 

nyttan av investeringar överdrivs, kostnader underskattas och nödvändiga tilläggsinvesteringar saknas 

i beslutsunderlagen. Det saknades även en systematisk uppföljning. Sammantaget innebar detta stora 

risker för att satsningar blir ineffektiva och att fördyringarna sker. Riksrevisionen uppmanade 

regeringen att se till att effekter av olika styrmedel analyserades som underlag för planeringen och att 

mer öppet redovisa motiv och mål för infrastruktursatsningar. De vill även att det ställdes krav på 

utförligare och mer relevant uppföljning av stora investeringsprojekt (Riksrevisionen, 2012b). 

Regeringen höll delvis med Riksrevisionen om att styrmedel och principer inte tillämpades fullt ut i 

samband med beslut om infrastrukturåtgärder m.m. Att detta skulle leda fram till en ineffektiv 

användning av statens resurser för transportinfrastruktur ansåg dock regeringen inte vara visat av 

Riksrevisionen. Regeringen framhöll att värderings- eller kvantifieringsunderlag är mycket viktiga 

hjälpmedel vid de politiska beslut som fattas på transportområdet, men att det också fanns andra 

överväganden och förhållanden för att nå mål som kan vara viktiga att ytterligare lyfta fram och som 

vägleder i politiska beslut (Skr. 2012/13:131). 

Det nya planeringssystemet (Planeringssystem för transportinfrastruktur, prop. 2011/12:118) började 

tillämpas fullt ut under planeringsperioden 2014–2025. Planeringssystemet innebär att den fysiska 

planeringen av transportinfrastruktur sker i en sammanhållen planeringsprocess. I planen pekas ett 
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antal namngivna investeringar ut vilka genom ett förberedande planeringsarbete har kvalificerats att 

ingå i den långsiktiga planen. Dessa investeringar måste sedan i en fortsatt detaljplanering kvalificera 

sig för ett definitivt beslut om genomförande. Sådana beslut kommer att fattas årligen av regeringen 

för investeringar vars fysiska och ekonomiska planering i huvudsak har slutförts. Trafikverket ansvarar 

för att redovisa alla underlag som krävs för att regeringen ska kunna fatta ett sådant årligt beslut om 

genomförande. För investeringar där alternativ finansiering ingår krävs beslut från riksdagen om ett 

särskilt bemyndigande för den alternativa finansieringen. 

Riksdag och regering har slagit fast att prioriteringen av infrastrukturåtgärder i den långsiktiga 

planeringen ska göras med hänsyn till åtgärdernas samhällsekonomiska lönsamhet och den effekt de 

har på de transportpolitiska målen. Samhällsekonomiska analyser ska spela en viktig roll vid 

prioriteringen av infrastrukturinvesteringar (se bl.a. prop. 1987/88:50 och prop. 2008/09:35). Det 

bakomliggande syftet är att statens resurser ska användas effektivt och där det ger störst nytta i 

förhållande till rådande politiska mål. På samma sätt som vid investeringar i privat sektor måste en 

prioritering ske mellan olika tänkbara åtgärder. Vid denna prioritering är det viktigt med tydliga och 

transparenta beslutsunderlag som visar på nyttor och kostnader för åtgärder och hur de ska prioriteras 

och motiveras i förhållande till andra möjliga åtgärder. Det finns en uppenbar risk att den som vill 

genomföra projektet framhåller det positiva och undervärderar det negativa när projekturvalet 

genomförs. För att hantera denna risk finns möjligheten att genomföra en extern kvalitetssäkring något 

som bl a föreslagits av Riksrevisionen i en granskningsrapport (Riksrevisionen, 2012b). Riksrevisionen 

vill att regeringen utreder ett system för kvalitetssäkring av enskilda stora investeringsobjekt, som dels 

består av en mer reglerad analys av möjliga åtgärder där det är tvingande att redovisa vilka alternativa 

lösningar som har utretts och varför dessa har valts bort, dels en extern kvalitetsgranskning av denna 

analys med fokus på att värdera den föreslagna lösningen. 

Inför alla investeringsbeslut är investeringsutgiften central och något av det första som man försöker 

fastställa. Har organisationen inte kontroll över den med tillhörande känslighetsanalyser är det i princip 

omöjligt att fatta ett investeringsbeslut där investeringsobjektet kan jämföras med andra alternativ. Det 

är även mycket viktigt att känna till hur marknaden kommer att reagera på de nya produkter och 

tjänster som kan erbjudas till följd av investeringen, men här ligger naturligt stora osäkerheter som kan 

hanteras på olika sätt. Det är i slutändan organisationsledningen som fattar beslut om vilka risker man 

vill ta i förhållande till en investering som ska göras.  

En grundläggande princip i dagens planeringssystem är att beslut om vilka investeringar som ska 

genomföras fattas av regeringen. Praxis är att Trafikverket anpassar framdriften av projekt för det fall 

åtgärdsplanerna inte visar sig hålla och därmed ges myndigheten ett inflytande över hur och när och 

kanske i vissa fall t.o.m. om infrastrukturåtgärder kommer att genomföras eller inte. Trafikverket utför 

även alla de utredningar som är nödvändiga för en infrastrukturåtgärd och de förslår även i vilken 

ordning de bör genomföras. Processen fram till ett investeringsbeslut hos regeringen är därmed 

mycket viktig. Att planera infrastrukturåtgärder innebär att ett stort antal antaganden behöver göras 

gällande faktorer som rymmer mer eller mindre stora mått av osäkerhet. För planeringen och den 

senare finansieringen av nya stambanor är det därför intressant att se hur processen sett ut för de nya 

stambanorna. Genom detta är det möjligt att studera svårigheterna i planeringen och en del av de 

risker statliga och privata finansiärer står inför. 

PLANLÄGGNINGSPROCESSEN FÖR NYA STAMBANOR 

Planeringsprocessen för de nya stambanorna har pågått under en mycket lång tid. Banverket 

presenterade en idéstudie om höghastighetsjärnvägar i Sverige 2003 och för Ostlänken lämnades en 

förstudie samma år. Fram till den 1 januari 2013 bestod den fysiska planeringsprocessen av idéskede, 

förstudie, järnvägsutredning och järnvägsplan. Infrastrukturprojekt för järnväg följer numera en 

planeringsordning som innefattar: åtgärdsvalsstudier, planläggning enligt lagen om byggande av 

järnväg samt prövning enligt plan- och bygglagen och miljöbalkens regelverk. Förutom den 
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lagstadgade planläggningsprocessen finns också den ekonomiska beslutsprocessen som 

huvudsakligen styrs via den Nationella planen för transportsystemet. Förslaget till den, där alla 

investeringsobjekt för den kommande planperioden ingår, kommer från Trafikverket. Det är viktigt att 

notera att fysisk planering och ekonomisk planering är två processer som båda behövs för att göra 

verklighet av tilltänkta åtgärder i transportinfrastrukturen. De två processerna kuggar in i varandra vid 

flera tillfällen och med den nya planeringsmodellen vill staten få en ökad tydlighet om hur detta ska 

ske för att underlätta ett snabbt och effektivt genomförande.  

Fysisk planering av järnvägar 

Planläggningsprocessen är indelad i flera skeden, där arbetet successivt utvecklas från översiktliga 

studier till detaljplanering och där resultatet från ett skede är utgångspunkterna för nästa (se Figur 5). 

Hänsyn ska tas till enskilda och allmänna intressen såsom miljöskydd och natur- och kulturmiljö.  

En grundläggande utgångspunkt är att när en järnväg byggs ska den ges ett sådant läge och utformas 

så, att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta möjliga intrång och olägenhet utan oskälig 

kostnad. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärden. I 

planprocessen utreds järnvägens utformning och var den ska lokaliseras. I inledningsfasen inhämtas 

kunskap från allmänheten, statliga myndigheter, kommuner, organisationer med flera genom olika 

samråd. Järnvägens sträckning och utformning behandlas längre fram i processen, och läggs slutligen 

fast i en järnvägsplan. Processen innehåller löpande samrådsaktiviteter. I inledningen av 

planläggningsprocessen sker en fördjupad analys av hur nuvarande transportsystem fungerar och 

utgår från den genomförda åtgärdsvalsstudien (Trafikverket, 2014a). 

 

 

Figur 5. Översiktsbild av den fysiska planläggningsprocessen som infördes i januari 2013 (Källa: 

Trafikverket) 

 

Fallstudie Ostlänken 

Planeringen av Ostlänken har pågått under en längre tid och är väldokumenterad. Med anledning av 

det är det intressant att se hur utvecklingen har sett ut under den ekonomiska och fysiska planeringen 

av Ostlänken. Planeringen av Ostlänken liknar även i många stycken planeringen av 

höghastighetsbanorna. 

I Figur 6 nedan redovisas den prisutveckling som varit under planeringsprocessen i fasta priser (2015 

års priser) och för den lokalisering som föreslagits för banan. Under samma period har NNK varierat 

kring 0. Själva bygget av anläggningen har ännu inte påbörjats och därmed finns risker för 

kostnaderna kan stiga ytterligare. Inför varje planbeslut har regeringar erhållit ett underlag från 

planansvarig myndighet som visat att investeringsutgiften har ökat, men med rekommendationen att 
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Ostlänken ska byggas. En observation är att NNK varierar kring 0 över tid trots att den bedömda 

investeringsutgiften har ökat kraftigt. De senaste utredningarna ger dock en annan bild av den 

samhällsekonomiska lönsamheten. Den samlade effektbedömningen som gjordes åt 

Sverigeförhandlingen bedömdes kostnaden 58 miljarder kronor i 2015 års prisnivå och med en NNK 

på -0,53. Trafikverket. (2017a). 

 

Figur 6. Kostnads- och NNK-utveckling för Ostlänken i 2015 års priser 

 

Förstudien 2003 

År 2003 överlämnade Nyköping-Östgötalänken AB, ett bolag ägt av kommunerna i regionen, en 

förstudie om Ostlänken (Järna – Nyköping – Norrköping – Linköping) med förslag om vilka alternativ 

som Banverket borde gå vidare med. Förstudien hade bedrivits i strax över 1,5 år och togs fram i 

samråd med Banverket. I förstudien ingick även samråd med andra berörda intressenter. Banverket 

tog över utredningen om Ostlänken och beslutade att i den följande järnvägsutredningen skulle tre av 

Nyköping-Östgötalänken AB föreslagna korridorsalternativ följas (Banverksbeslut den 28 april 2003, 

BRÖ 03-1047/SA20). Alla alternativ, där ett var med en lägre hastighet, var kostnadsbedömda till 

mellan 10-11 miljarder kronor och med en nettonuvärdeskvot (NNK) på mellan 0,54-0,69 (Nyköping-

Östgötalänken AB, 2003). I arbetet med den nationella planen för perioden 2004-2015 gjorde 

Banverkets en egen beräkning som visade en kostnad på 10 miljarder kronor och negativ NNK på -0,5 

(Banverket, 2004a). 

Med dagens planeringssystem skulle arbetet med Ostlänken föregåtts av en åtgärdsvalsstudie. En 

åtgärdsvalsstudie tar hänsyn till alla trafikslag, alla typer av åtgärder och kombinationer av dessa. 

Valen av åtgärder handlar om att kostnadseffektivt lösa problem, tillgodose behov och bidra till en 

hållbar samhällsutveckling. Med tanke på inriktningen och avgränsningarna hos Nyköping-

Östgötalänken AB förstudie är det tveksamt om den skulle kunna anses vara förutsättningslös. Den är 

dock mer öppen än de åtgärdsvalsstudier som genomförs idag för Höghastighetsbanorna för 

sträckorna Jönköping – Malmö respektive Linköping – Borås. Utgångspunkten i dessa studier är 

restidskrav och ett systemval där det som behövs är en ny höghastighetsjärnväg med en hastighet på 

upp emot 320 km/h. Dessa begränsningar fanns inte i förstudien för Ostlänken utan här finns även ett 

alternativ med lägre hastighet på banan. 
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Den fysiska planeringen handlar om att klara ut hur järnvägsbyggnadsåtgärden ska genomföras. 

Enligt planeringspropositionen är det inte meningsfullt att inleda en lagreglerad fysisk 

planeringsprocess, dvs det som följer efter en åtgärdsvalstudie, innan det är klarlagt att en åtgärd 

behöver vidtas och att den lämpligaste åtgärden är att bygga om eller bygga en ny järnväg. I 

propositionen betonas vikten av att analyser enligt fyrstegsprincipen utförs och att det görs på ett 

effektivt sätt (Prop. 2011/12:118). Med detta synsätt borde risken minska för att åtgärder som inte är 

samhällsekonomiskt lönsamma föreslås, men det förutsätter att den som initierar åtgärdsvalsstudien 

ger öppna direktiv där flera åtgärder är tänkbara. Det resultat som nu tas fram i åtgärdsvalsstudierna 

för höghastighetsbanorna (Jönköping-Malmö respektive Linköping-Borås) är långt gånget och 

påminner om en del åtgärder som genomförs i den lagreglerade planprocessen och den tidigare 

formen för järnvägsutredningar. Likt fallet Ostlänken, fram tills helt nyligen, genomförs inga studier 

avseende möjligheten att anlägga en järnväg enligt den banstandard som Trafikverket idag bygger för. 

Detta innebär att korridorsval och andra val som skulle kunna påverka kostnaden och miljömål är 

begränsad. Med denna begränsning tar samhället en stor risk och det förefaller som om det går emot 

intentionen i prop. 2011/12:118 och Riksrevisionens rekommendationer med sikte på att minska risken 

för en ineffektiv användning av statens resurser för transportinfrastruktur. 

Vid investeringsbeslut är det viktigt att förhålla sig neutral till de olika alternativen och välja det som 

ger störst avkastning oavsett om det är privat eller statligt. En samhällsekonomisk analys är en modell 

för att jämföra olika alternativ. Resultatet i den är beroende av vilka indata som används och 

investeringsutgiften central. Förstudie för Ostlänken genomfördes av ett bolag, ägt av kommuner som 

skulle dra stor nytta av om projektet genomfördes. Med tanke på att kommunerna inte skulle finansiera 

Ostlänken är risken stor att tonvikten i arbetet inte kom att ligga på anläggningskostnaden utan på att 

göra en studie som visade ett positivt resultat. I avhandlingen Samråd om Ostlänken framkommer att 

kommunerna längs banan mycket målmedvetet marknadsförde Ostlänken och nyttan med banan. Det 

var uttalat från regionalpolitiskt håll att kritiska synpunkter på Ostlänken inte skulle framföras 

(Wänström, 2009). Samma problem att förhålla sig objektiv till ett eget projekt eller verksamhet kan 

även finnas inom en organisation där centrala resurser fördelas ut lokalt/ funktionellt. Att beslutet att 

gå vidare med underlaget fattas av den region som drar nytta av projektet genom att statliga resurser 

allokeras till denna region innebär en risk att regionen är försiktiga i analyserna av det som talar emot 

projektet. En modell för att hantera olika intressekonflikter är att delegera beslutet till någon annan än 

den som vill genomföra projektet. I detta fall till Banverket centralt. 

Järnvägsutredningen 

I järnvägsutredningen prövas, analyserar och utvärderas de återstående lösningarna, med syfte att ta 

fram underlag för val av alternativ. Till denna utredning hör en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som 

ska vara godkänd av länsstyrelsen. Enligt den nya planeringsprocessen ska den fysiska planeringen 

ske i en sammanhållen process i stället för i tre skeden. Järnvägsutredningar kommer i fortsättningen 

inte att upprättas.  

En grundläggande utgångspunkt i planeringsarbetet är att när en järnväg byggs ska den ges ett 

sådant läge och utformas så, att ändamålet med järnvägen uppnås med minsta intrång och olägenhet 

utan oskälig kostnad. Järnvägens sträckning och utformning klarläggs numera längre fram i 

processen, och läggs slutligen fast i en järnvägsplan. Processen innehåller löpande 

samrådsaktiviteter. 

Innan järnvägsutredningen för Ostlänken var klar genomfördes en beräkning av de 

samhällsekonomiska effekterna av Ostlänken där hastigheten satts till 250 km/h. I den framkom att det 

saknades aktuella kostnadsbedömningar avseende investeringskostnaden i anläggningen varför 

Banverket inte kunde genomföra en traditionell lönsamhetsberäkning. Det som genomfördes var en 

bedömning av vilken investeringskostnad Ostlänken kunde bära och där kom utredningen fram till att 

sträckan kunde bära en kostnad på 15-17 miljarder kronor i 2001 års prisnivå. Vid denna tidpunkt 
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hade Ostlänken studerats vid ett flertal tillfällen, men det saknas en utförlig bedömning av 

anläggningskostnaden. Informationen om möjlig investeringsutgift gav dock en grund att utgå ifrån i 

det fortsatta arbetet med Ostlänken. 

Den 22 januari 2007 beslutade den tillförordnade generaldirektören (GD) för Banverket att alla 

utredningar längs Götalandsbanan, dvs sträckan mellan Stockholm – Göteborg skulle följa 

specificerade krav på restid och hastighet. GD-beslutet var inte en följd av ett regeringsuppdrag utan 

ett internt beslut. Det restidskrav med tillhörande hastighetskrav var restider på 2 tim och 15 min och 

två mellanliggande stopp mellan Stockholm och Göteborg. För att nå detta mål sattes 

huvudalternativet till 320 km/h och ett lägre alternativ om 300 km/h. Restidsmålet valdes utifrån 

internationella studier om möjlighet att konkurrera med flyg på motsvarande sträckor. Bara efter en 

samhällsekonomisk analys och efter dispens från GD kunde avsteg från riktlinjerna göras (GD beslut 

den 22 januari 2007, HK06-2752/BA00). Genom beslutet begränsades möjligheterna i Banverkets 

organisation att utreda andra alternativ. Av beslutet framgår att den viktigaste delmarknaden är 

ändpunktsmarknaden Stockholm – Göteborg och att det är denna marknad som ska vara 

dimensionerande för banan. Någon samhällsekonomisk analys redovisas inte i beslutet. 

GD-beslutet föregriper en förutsättningslös utredning om vad som är mest lämpligt för att lösa ett 

transportpolitiskt problem. Beslutet såsom det är formulerat anger att det är 

marknadsförutsättningarna för höghastighetståg som är avgörande för vilka åtgärder som ska 

genomföras. Detta är problematiskt ur flera aspekter. SJ och deras resenärer på linjen var vid den 

tidpunkten de parter som huvudsakligen skulle gynnas av beslutet. Alternativa lösningar stängs ute 

och regionala kollektivtrafiklösningar nedprioriteras i förhållande till ändpunktstrafiken. Kostnadsfrågan 

behandlas inte trots att beslutet påverkar planeringsförutsättningarna för investeringar längs såväl 

västra som södra stambanan och kommande investeringar längs Götalandsbanan. Teknikvalet för 

Ostlänken görs utan att det finns något politiskt beslut som grund för det. Att kunskapen om 

anläggningskostnaderna var begränsade vid tidpunkten för beslutet styrks av Rapporten om de 

samhällsekonomiska effekterna av Ostlänken (Banverket, 2006). I den framkom att det inte fanns 

någon aktuell kunskap om anläggningskostnaderna för Ostlänken. Med tanke på den 

transportpolitiska principen att åtgärder ska värderas med avseende på samhällsekonomiska 

lönsamhet och den effekt de har på de transportpolitiska målen framstår motiveringen i GD-beslutet 

som otillräcklig. 

En direkt effekt av GD-beslutet var att Blå korridor (hastighetsstandard 250 km/h) kunde avföras från 

vidare utredning i järnvägsutredningen på sträckan mellan Järna och Norrköping med motiveringen att 

korridoren inte kunde uppfylla ändamålet med Götalandsbanan (Banverket, 2010). Pga detta har 

Trafikverket uttalat att det inte finns någon grundlig utredning av vad ett alternativ med dagens 

banstandard skulle innebära för Ostlänken.  

Vid flera tillfällen under perioden 2010-2014 har frågor ställts om vad det skulle kosta att utforma 

Ostlänken för andra hastighetsalternativ. Svaret från Trafikverket är att detta skulle försena Ostlänken 

med flera år. Trafikverket genomförde under denna period flera översiktliga studier av alternativ inom 

den korridor som gäller efter Järnvägsutredningen och kom fram till att det skulle blir dyrare än det 

förordade höghastighetsalternativet. Möjligheten att utnyttja andra alternativa korridorer för att sänka 

kostnaderna användes inte. 

Vad som framkommer i de utredningar som studerats och som alla är en del i planeringsarbetet för de 

nya stambanorna är att det fram till 2016 inte finns någon utredning initierad av Ban- eller Trafikverket 

där en annan lösning än höghastighetsbanor är mer samhällsekonomisk lönsam. En utgångspunkt i 

Trafikverkets utredningar verkar vara att kostnaden för att anlägga höghastighetsbanor är densamma 

eller lägre jämfört med den banstandard Banverket tidigare följt när de anlagt ny infrastruktur dvs. 250 

km/h och godstransporter. Varför detta sätt att bygga är dyrare än alternativet höghastighetsbana 

beskrivs i underlagsrapporten Höghastighetsbanor och utbyggnad av befintliga stambanor Stockholm–
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Göteborg/Malmö (Trafikverket, 2012) Det kan noteras att när dessa bedömningar gjordes fanns det 

inte någon teknisk systemstandard framtagen för höghastighetsbanorna i Sverige. EU rättsliga TSD-er 

(Teknisk Specifikation för Driftskompatibilitet) för höghastighetsbanor fanns dock sedan över tio år 

tillbaka och de rättsakter som dessa grundades på hade inarbetats i svensk lag. Numera finns såväl 

en teknisk systemstandard för höghastighetsbanor samt underlag från ÅVS och projekteringar av 

höghastighetsbanor som fyllt en kunskapslucka avseende den bedömda anläggningskostnaden. 

Ostlänken i Nationell plan 2014-2025 

Genom kapacitetsutredningen fick Trafikverket i uppdrag 2011 att utreda behovet av ökad kapacitet i 

det svenska järnvägssystemet och lämna förslag till effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder 

som kunde vidtas för att tillgodose kapacitetsbehovet i transportsystemet. Bland annat skulle olika 

alternativ för höjd hastighetsstandard analyseras. Ett separat höghastighetssystem ansågs vara den 

högsta standarden, men andra standardnivåer skulle särskilt analyseras. Underlaget skulle sedan 

användas i arbetet med infrastrukturpropositionen. 

I denna utredning fick Trafikverket även uppdraget att utreda Ostlänkens utformning som dubbelspår 

mellan Järna och Linköping, dess tidsmässiga genomförande samt utföra fördjupade 

kostnadsberäkningar. Trafikverket skulle också redogöra för olika hastighetsalternativ för utbyggnaden 

av Ostlänken och alternativens olika effekter för transportsystemet i sin helhet. Även andra aspekter 

än själva byggkostnaden skulle också redovisas, till exempel effekter för slitage, energiåtgång och drift 

och underhåll vid olika hastighetsalternativ (Regeringsbeslut 2011-03-10). Med tanke på att det finns 

såväl en förstudie som järnvägsutredning är det intressant att se hur informationen från dessa 

utredningar har hanterats i den planering som genomfördes genom kapacitetsutredningen. 

Trafikverket ansåg att ett år var för kort tid för att kunna genomföra en samhällsekonomisk kalkyl för 

olika hastighetsalternativ för Ostlänken. Myndigheten gjorde en översiktlig bedömning av 

anläggningskostnaderna och skälet var att det sannolikt hade behövts en kompletterande 

järnvägsutredning för andra hastighetsalternativ än det som valts i järnvägsutredningen. Resultatet av 

Trafikverkets utredning var att de bedömde att kostnaderna skulle öka väsentligt om den byggdes för 

både person- och godstrafik och för 250 km/h. Den korridor som användes i studien var den som 

fastställts i järnvägsutredningen och som utformats för att klara restidskravet från GD-beslutet. 

En fråga som studerades i utredningen var hur kostnaderna skulle förändras om det även skulle vara 

möjligt att använda banan för vanliga godstransporter. För att detta ska vara möjligt måste bland annat 

lutningarna reduceras så att de inte överstiger 10-12,5 ‰. I den valda korridoren var Trafikverket 

bedömning att andelen broar och tunnlar skulle komma att öka väsentligt. Andelen bro och tunnel 

skulle öka med 100-150 % för de aktuella sträckorna. Denna förändring skulle motsvara 20-40% i 

högre totalkostnad. Vidare behövde banans underbyggnad förstärkas. Resultatet är intressant med 

tanke på att den i järnvägsutredningen valda korridoren är längre och innehåller fler broar och något 

färre tunnlar jämfört förstudiens Blåkorridor. Den enda sträcka som Blåkorridor inte klarade 

lutningskravet på 10 ‰ var enligt förstudien anslutningen vid Eksund där lutningen i tunnel angavs till 

20 ‰ (Nyköping-Östgötalänken AB, 2003). För en utredning borde det även ha varit intressant att 

översiktligt studera vad godsalternativet hade inneburit i Blåkorridor. 

I rapporten framkommer även att de övriga korridorsalternativen enligt Trafikverket skulle bli dyrare. 

”Korridorer i närheten till de befintliga banorna har också undersökts, de har inte heller varit möjliga att 

motivera på grund av högt behov av åtgärder för anpassning och samlokalisering med den befintliga 

banan som inte geometriskt klarar hastigheter upp till 250 km/h vilket också medför högre kostnader 

än den valda korridoren.” (Trafikverket, 2012)  

Detta måste rimligen avse den avfärdade Blåkorridoren och där uppgifter om anläggningskostnader 

inte framkommer i järnvägsutredningen. Detta är inte så märkligt med tanke på att 

anläggningskostnaderna inte har varit en faktor i urvalsprocessen. I den planprocess som skett är det 
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endast i förstudien som anläggningskostnaden för Blåkorridor har bedömts. När det gjordes var 

kostnaden den lägsta, men med nackdelen att man var tvungen att reducera hastigheten nära de 

tätorter som järnvägen kom att beröra. Till skillnad från vad som framkommer i citatet ovan visade 

förstudien att anläggningskostnaden för Blåkorridor var lägre än alternativen och att den geometriskt 

klarar hastigheter över 250 km/h. Standarden skulle medge trafikering på 270 km/h på flera sträckor, 

men pga av tätortsproblematiken angavs 250 km/h som referenshastighet (Nyköping-Östgötalänken 

AB, 2003). Det hade varit bra om Trafikverket kunnat hänvisa till en utredning avseende 

anläggningskostnaderna för de alternativ man anser vara dyrare. Såsom det redovisas i utredningen 

är det bara en uppgift som är svår att förhålla sig till. Att det inte kom några följduppdrag tyder på att 

regeringen nöjt sig med svaren från Trafikverket. 

Slutsatsen i kapacitetsutredningen var att Trafikverket ansåg att Ostlänken och Göteborg–Borås var 

väl utredd och borde byggas för att tillgodose ett angeläget kapacitetsbehov. Banorna kunde på sikt bli 

en del i ett eventuellt framtida höghastighetsjärnvägsnät, och att de därför borde förberedas för detta. 

Ostlänkens anslutning till Stockholm behövde utredas vidare. Övriga delar av ett sammanhängande 

höghastighetsnät Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö borde även utredas ytterligare, med 

början i Skåne. Anläggningskostnaderna för höghastighetsjärnväg Stockholm–Malmö och Stockholm–

Göteborg bedömdes ligga i intervallet 110–135 miljarder kr. Alla aspekter hade inte kunnat belysas 

inom kapacitetsutredningen, men samhällsekonomiska analyser visade inte någon lönsamhet för en 

utbyggnad av höghastighetsjärnvägen. 

I infrastrukturpropositionen till Riksdagen föreslog regeringen att den ekonomiska ramen för åtgärder i 

den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014–2025 skulle uppgå till 522 miljarder 

kronor och att 281 miljarder kronor av denna ram skulle användas till utveckling av transportsystemet. 

I skälen för den ekonomiska ramen framkommer att ”planeringen för en ny stambana för snabbtåg bör 

inledas. De första delsträckorna bör enligt regeringen påbörjas under planperioden 2014–2025. Dessa 

är Ostlänken mellan Järna och Linköping samt en del av sträckan mellan Göteborg och Borås 

(Mölnlycke-Bollebygd).” (Prop. 2012/13:25) I propositionen finns även ett särskilt avsnitt där 

regeringen ansluter sig till den rekommendation som Trafikverket gör i kapacitetutredningen. 

Skillnaden är att regeringen använder begreppet snabbtåg istället för höghastighetståg. Även om det 

fördes en politisk diskussion om eventuella skillnader så hade språkbruket inte någon reell betydelse. 

Regeringen hänvisar till Trafikverkets utredningar och bedömningar av restidsvinster som alla baseras 

på den planering som tidigare skett inom Ban- och Trafikverket. Vidare ber regeringen att Trafikverket 

ska studera olika hastighetsalternativ, vilket innebär att regeringen inte har specificerat att någon 

teknisk standard ska användas för dessa banor. Vilken teknisk standard som är mest lämpligt för 

banan ska utredas. 

I direktiven för arbetet med den nationella planen för 2014-2025 instruerades Trafikverket att 

Ostlänken återigen skulle föras in i planen. Regeringen bedömde att en ny stambana för snabbtåg 

borde byggas. De första delsträckorna, Ostlänken mellan Järna och Linköping samt den första 

etappen av sträckan Göteborg–Borås mellan Mölnlycke och Bollebygd, skulle påbörjas under 

planperioden 2014–2025. Även i detta direktiv skulle Trafikverket redogöra för olika 

hastighetsalternativ för utbyggnaden av Ostlänken och alternativens olika effekter för 

transportsystemet i sin helhet (Regeringsbeslut 2012-12-20). 

I Trafikverkets förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025 konstaterades att det redan 

nu finns kapacitetsbrister i järnvägsstråken Stockholm-Malmö och Stockholm-Göteborg, och det finns 

behov av att stärka dessa relationer framför allt i anslutning till storstäderna. I planförslaget ansåg 

Trafikverket att Ostlänken var samhällsekonomiskt lönsam (Trafikverket, 2013a). 

Uppdraget att redogöra för olika hastighetsalternativ gav resultatet att det var billigare att bygga 

Ostlänken i höghastighetsstandard jämfört med dagens banstandard för byggande av järnväg i 

Sverige. Endast om man valde att bygga utan godstrafik gick det att få anläggningen marginellt 
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billigare. NNK var i denna utredning positiv för höghastighetsalternativet och negativ för de andra 

alternativen utom 250 km/h utan godståg, dvs. det alternativ som var marginellt billigare (Trafikverket, 

2013b). Även i denna utredning undersöktes inte alternativa korridorer. Motiveringen var även denna 

gång att det skulle kräva ny järnvägsutredning eller projektering och att det inte bedömdes vara möjligt 

att åstadkomma inom de givna tidsramarna. 

Det kan vara intressant att jämföra kostnadsuppskattningen för att bygga Ostlänken med samma 

banstandard som för övriga nybyggen i landet. Det måste dock sägas att anläggningskostnaderna för 

järnvägar varierar stort. Enligt (Fröidh, 2010), där data från 17 dubbelspårsprojekt i Sverige studerats, 

var kostnaden, när ett extremvärde exkluderats, i genomsnittet 92 mnkr/km i 2013 års priser. I samma 

PM var slutsatsen att det var svårt att komma till någon annan slutsats än att höghastighetsbanor för 

320 km/h kan komma att bli dyrare än hittillsvarande standard för 250 km/h, men att den 

genomsnittliga skillnaden inte borde bli så stor. Det är istället lokala förhållanden och terrängen som 

styr andelen bro och tunnel som kommer att påverka kostnaderna mest. 

Den kostnad Ostlänken bedömdes få enligt Trafikverket om den byggdes i hittillsvarande standard 250 

km/h var 253 miljoner kronor/km i 2013 års priser (38 miljarder kr (Trafikverket, 2013b)). Denna 

kostnad är väsentligt högre än alla andra dubbelspårsprojekt i Sverige och kan bara jämföras med 

projektet Mälarbanan, Kallhäll-Kungsängen som var dyrare. Botniabanan är något längre än 

Ostlänken, men är en enkelspårjärnväg. Den har över 7 km broar och 25 km tunnlar och kostade 104 

miljoner/km (Fröidh, 2010). Jämförelsen med Botniabanan är intressant med tanke på att den är 

byggd för 250 km/h och godstrafik. Längden på tunnlarna är detsamma, men längden bro är något 

större för Ostlänken. Även utan att räkna på några samordningsfördelar skulle två Botniabanor bli 

billigare att bygga än Ostlänken med samma teknik. 

Den 3 april 2014 fastställde regeringen den nationella trafikslagsövergripande planen för utveckling av 

transportsystemet för perioden 2014–2025 samt de definitiva ekonomiska ramarna för 

trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 2014–2025. I den 

framkommer att en viktig del i regeringens satsning är byggandet av en ny stambana för 

höghastighetståg och att det inleds genom byggandet av Ostlänken mellan Stockholm/Järna och 

Linköping samt den första delen av sträckan Göteborg–Borås. För planperioden allokerades till 

Ostlänken 20,4 miljarder kronor av den bedömda kostnaden på 34,8 miljarder kronor (Regeringsbeslut 

2014-04-03). 

Fram tills detta beslut har Trafikverket fått två särskilda uppdrag från regeringen att genomföra 

fördjupade kostnadsberäkningar och redogöra för olika hastighetsalternativ avseende Ostlänken. En 

kvalitetsgranskning av underlaget genomfördes även av Trafikanalys. Det förefaller som om det 

viktigaste avseende Ostlänken har varit att inte tappa tid genom att göra en ny fysisk planering där 

olika hastighetsalternativ utvärderas. Från förstudien och framåt har antagandet varit att det i princip 

kostar lika mycket att anlägga höghastighetsjärnväg som konventionell järnväg. Om Trafikverket även 

i fortsättningen är lika konsekvent med att höghastighetsbanor kostar lika mycket som konventionella 

banor innebär det att Ostlänken med god marginal skulle bli den dyraste 250 km/h banan som byggts i 

Sverige. De 55 miljarder kronor som Ostlänken nu bedöms kosta är högt även i ett europeiskt 

perspektiv (de Rus, 2012). Ur ett planerings- och finansieringsperspektiv är det otillfredsställande att 

anläggningskostnaderna kan öka så mycket som det gör under hela processen. Byggandet av 

Ostlänken har ännu inte påbörjats, men redan nu har kostnaden stigit med över 400 procent. 

Kostnadsökningarna signalerar att det finns stora risker i projektet. 

I konkurrensen om investeringsmedel i den nationella planen innebär kostnadsökningarna att andra 

projekt har prioriterats bort. Den påverkan GD-beslutet haft på järnvägsutredningen är att alternativ 

valts bort som skulle kunnat vara aktuella för det fall kostnadsutvecklingen blivit för stor för 

huvudalternativet. Det borde vara en fråga för den politiska nivån att avgöra om en järnvägsutredning 

bör begränsas på något sätt. Trafikverket framhåller idag att det inte finns en jämförbar beräkning för 
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vad projektet skulle kunna kosta med en lägre standard än 320 km/h (Trafikverket, 2016d). Det 

underlag som kommer fram i den fysiska planprocessen, i detta fall järnvägsutredningen, definierar 

kostnadsbilden för anläggningen. En konsekvens av detta är att om regeringen vill försäkra sig om fler 

alternativ för en åtgärd utreds måste regeringen engagera sig i den fysiska planprocessen för 

säkerställa att underlaget i den ekonomiska planprocessen ger ett fullständigt beslutsunderlag. 

Att be Trafikverket utreda andra möjliga lösningar till ett i den fysiska planeringen förordat alternativ är 

i princip lönlöst annat än om regeringen tydligt talar om att den fysiska planeringen måste göras om. 

Ett sådant beslut skulle innebära förskjutna tidplaner och ett osäkert utfall. Det kan antas att samma 

organisation kommer att arbeta med den nya utredningen och incitamenten från kommunerna att hitta 

kostnadseffektiva lösningar har inte förändrats. 

Kvalitetsgranskning av underlaget enligt den nya planeringsprocessen 

Arbetet med den långsiktiga infrastrukturplaneringen innebär att stora resurser tas i anspråk för att ge 

regeringen ett bra beslutsunderlag. Den ordning som råder i Sverige är att svenska myndigheter har 

en stor självständighet och besitter expertkunskapen inom sitt verksamhetsområde. Med detta följer 

ett stort ansvar att det underlag som redovisas är korrekt och att god hushållning av statens medel 

iakttas i verksamheten. Regeringskansliets organisation är inte utformad för att med egen 

sakkompetens kritiskt granska underlagen utan utgår från att de håller för en politisk beredning. Denna 

modell innebär en samhällsekonomisk risk för staten och måste hanteras. Ett sätt att hantera detta är 

att låta en extern part kvalitetsgranska underlaget. I dagens planeringsprocess har Trafikanalys ett 

sådant uppdrag. 

Kvalitetsgranskningen av underlaget för åtgärder förslagna till byggstart 2014-2016 respektive 

förslagna till förberedelse för byggstart år 2017-2019 hade enligt uppdraget till Trafikanalys särskilt 

fokus. Planförslaget skulle också analyseras i ett vidare perspektiv. I utredningen hänvisades till 

Trafikverkets bedömning att Ostlänken, Järna-Linköping var samhällsekonomisk lönsam med ett NNK 

på 0,2 och till en kostnad på 35,5 miljarder kronor. Ostlänken valdes ut för en granskning av den 

samhällsekonomiska kalkylen och den samlade effektbedömningen. Det gavs ingen specifik 

beskrivning av den samhällsekonomiska kalkylen, men i den generella kommentaren för alla objekt 

framkom följande. ”Även om det är svårt att avgöra utifrån de samlade effektbedömningarna då 

underliggande kalkyler inte är detaljerat dokumenterade, är de samhällsekonomiska kalkylerna vid en 

översiktlig bedömning rimliga och förhållandena mellan de olika delposterna likaså. Att bedöma 

rimligheten av den absoluta nivån på kalkylposterna och NNK är emellertid svårt delvis beroende på 

ovan nämnda osäkerheter. Granskningen är heller inte av sådan karaktär att detta lätt låter sig göras.” 

Med detta följer att Trafikanalys ansåg att underlaget avseende Ostlänken var fullgott (Trafikanalys, 

2013). 

Att det är svårt att bedöma anläggningskostnader visas även av att den bedömda 

anläggningskostnaden för Ostlänken innan arbetet med systemhandlingar och planhandlingarna som 

påbörjades 2015 enligt Trafikverket var 34,8 miljarder kronor med ett positivt NNK på 0,02. Det är 

även den kostnad som meddelats Miljödepartementet i Trafikverkets ansökan om tillåtlighet. Notera att 

denna kostnad är lägre än anläggningskostnaden som Trafikanalys tidigare bedömt och som även 

fanns med i Trafikverkets remissversion av Nationell plan. 

Idag är den bedömda kostnaden 58 miljarder kronor, vilket är en kraftig ökning av kostnaderna. 

Osäkerheterna i kostnadsbedömningen kan avse allt ifrån anläggningens utformning och placering i 

terrängen, teknisk systemval, krav på anläggningen funktion och kapacitet, till frågor rörande 

upphandling, konjunkturläge, relationer till berörda intressenter etc. Att i tidiga skeden exakt kunna 

förutsäga vad en anläggning kommer att kosta, är enligt Trafikverket i praktiken en omöjlighet. För att 

hantera dessa osäkerheter så bra som möjligt har Trafikverket och tidigare Banverket och Vägverket 
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under många år aktivt arbetat med att införa ett arbetssätt och en kultur för arbetet med 

anläggningskostnadskalkyler, som bygger på osäkerhetsstyrning. 

Trafikverket beskriver i generella drag att när korridorvalet är gjort och en mera noggrann planering tar 

vid förfinas kalkylerna. I inledningen av detta skede vill de ha en kalkyl att styra efter dvs se att de 

framtagna lösningarna inte förändrar kostnadsbilden markant. Den kalkyl som tas fram i detta skede 

har osäkerheter men kan ändå användas som styrinstrument. Nästa kalkyltillfälle är när 

systemhandlingen och planhandlingarna ska fastställas. Vid detta tillfälle görs en noggrann kalkyl som 

både grundar sig på den successiva och den traditionella kalkylmetoden. Det är i detta skede som 

Ostlänken befinner sig idag när plan- och projekteringsarbeten pågår längs hela sträckan. Denna 

kostnadsuppskattning är dock inte den slutliga, men förhoppningsvis bör den ligga nära den slutliga 

anläggningskostnaden rensat från inflation m.m. Det finns dock fortfarande en risk för 

kostnadsfördyrningar i själva byggskedet. Trafikverket uppger dock att idag har de kontroll över 

kostnadsutvecklingen i detta skede och att det sällan sker fördyrningar i projekten. 

Den kalkylmetod som används för att hantera osäkerheter i bedömningarna benämns successiv 

kalkylmetoden och är en osäkerhetsanalys. En fullständig osäkerhetsanalys genomförs för de största 

och mest komplexa projekten. Metoden syftar till att fånga en realistisk kostnadsbild av ett framtida 

objekt. Jämfört med traditionell kalkylmetodik läggs större fokus på identifiering, analys och värdering 

osäkerheter. Begreppet ”osäkerhet” inrymmer både risker och möjligheter. Metoden bygger på 

följande fyra principer: Acceptera osäkerheten, statistisk beräkningsteknik, top-down teknik och 

generella osäkerheter. Alla kostnadsbedömningar vid osäkerhetsanalysen görs uppifrån och ned. 

Först bedöms ett mindre antal grova kalkylposter. Därefter bryts de mest osäkra posterna ned 

successivt till mer detaljerade bedömningar. Det gäller att först få en känsla för helheten och få insikt 

om var de största osäkerheterna finns och sedan jobba vidare med ”rätt” poster. Statistiska 

beräkningsmetoder för sannolikhetslära används för alla beräkningar. Varje kalkylpost bedöms med 

ett min-, max- och troligt värde. Osäkerhetsberäkningarna presenteras i form av ett s.k. ”viktat 

medelvärde” som representerar femtionde percentilen. Det är alltså 50 % sannolikhet att projektet kan 

genomföras till denna kostnad eller billigare. Framtiden är osäker, vilket även innebär att informationen 

om objekt är osäkra. Metoden försöker att på bästa sätt identifiera, värdera och eliminera dessa 

osäkerheter. En bedömning av osäkerheterna beskrivs inför beslutsfattandet om objektets fortsatta 

genomförande. 

Den mest centrala aktiviteten i metoden är gruppanalysen, vilken genomförs i en tvärsammansatt 

analysgrupp (8-15 personer) med bred kompetens under 2 dagar. Gruppanalysen följer en strikt, 

stegvis arbetsprocess som leds av en ”neutral” person och bygger på samverkan i en grupp med bred 

och relevant kompetens. Inför denna gruppanalys skapas en grupp där olika personligheter, 

kompetenser, kön och åldrar etc. blandas. En tumregel när gruppen sätts samman är att projektets 

medarbetare bör vara i minoritet och att analysgruppens deltagare har rätt kompetens och är 

förberedda på kostnadsbedömning på grov nivå. 

Metoden är ambitiös, men resultatet är helt avhängigt den kunskap som finns vid analystillfället och 

den kunskap som finns hos deltagarna. Totalkostnaden för Projekt Ostlänken med nya krav och 

förändrad omfattning uppskattades till ca 45-70 miljarder kronor i prisnivå 2015-06 i december 2015. 

Kostnaden hade tagits fram genom att utgå från en osäkerhetsanalys som genomfördes i november 

2014, vilken sedan kompletterats. Enligt Trafikverket hade kostnaden för projektet, jämfört med den 

bedömning som gjordes i SoU 2009:74, ökat med ca 45 %. (Trafikverket, 2015a) Var grunden till 

denna uppgift kommer ifrån är okänt. I den samlade effektbedömningen från 2009 bedömdes den 

samhällsekonomiska anläggningskostnaden med 50% sannolikhet till 26,9 miljarder kronor i prisnivå 

200806. 

Med 85% sannolikhet bedömdes kostnaden till 32,3 miljarder kronor (Banverket; Vägverket; 

Sjöfartsverket; Luftfartsstyrelsen, 2009). I förslaget till nationell plan år 2009 angavs kostnaden till 30,1 
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miljarder kronor prisnivå 2009. Den nya uppskattningen av kostnaden för Ostlänken är 58 miljarder 

kronor i prisnivå 2015, vilket är nästan en fördubbling av anläggningskostnaden jämfört med det som 

angavs i förslaget till nationell plan år 2009. Under perioden har prisökningarna varit rätt begränsade 

oavsett val av index (ca 4% KPI, ca 20% Entreprenad E84, ca 7 % PPI). Den successiva 

osäkerhetsanalys som genomfördes för Ostlänken och som bl.a. användes i den nationella planen 

2010-2021 kunde inte lämna en kostnadsbedömning som ens med 85% sannolikhet hamnade rätt. 

Största delen av kostnadsökningen beror enligt Trafikverket på preciserade krav (andel av objektets 

kostnadsförändring + ca 80 %). Här ingår t ex krav på maximala tillåtna sättningar och 

lägesförändringar av spåret samt minsta tillåtna kurvradier i vertikal- och horisontalled. Kostnaden för 

fixerat spår och bullerskydd har nu blivit mer känd. Dessutom har kraven på tillgänglighet till 

anläggningarna för underhålls- och servicearbeten blivit mer preciserade. Den andra delen (+ ca 20 

%) är innehållsmässiga förändringar. Det gäller dels att Ostlänken förlängts 6,3 km förbi Linköping, 

dels att kraftförsörjning nu ingår, dels ny godsbangård i Norrköping och dels att det i Linköping krävs 

ny anslutning till Stångådalsbanan. (Trafikverket, 2015a) Grunden för kostnadsökningarna kan 

härledas till information som bara kan tas fram av Trafikverket, tidigare Banverket, och som regeringen 

inte har påverkat. Ett exempel är den tekniska systemstandard som Trafikverket beslutade våren 2014 

och som påverkar bl.a. regleringen om maximal sättning. Även den innehållsmässiga delen 

kontrolleras av Trafikverket. 

Är denna kostnadsutveckling unik för Ostlänken, eller finns det andra exempel där det genomförts 

successiva osäkerhetsanalyser och där kostnadsökningen varit stor? 

Det har gjorts en översiktlig genomgång av de senaste nationella planerna och där successiva 

osäkerhetsanalyser genomförts. Följande projekt över 2 miljarder kronor har också höga 

kostnadsökningar från ett tidigt skede i planprocessen till ett senare skede i processen: Flackarp-Arlöv 

34%, Mälarbanan 30%, Varberg 45% och Göteborg-Borås 55%. Ännu har inga av dessa projekt 

byggstartats och därmed finns en risk för ytterligare kostnadsökningar. 

Stora ansträngningar läggs på att kontrollera dessa kostnader i och med att det sker reella 

utbetalningar från staten. Problemet med att inte kontrollera kostnadsökningarna redan i det tidiga 

skedet, innan byggstart, är att underlaget i prioriteringarna mellan projekten är mycket osäkert. Detta 

kan leda till samhällsekonomiskt effektiva projekt väljs bort till förmån för projekt som senare visar sig 

inte vara det. Dvs. samma problem som kan finnas inom ett objekt där samhällsekonomiska effektiva 

alternativa lösningar väljs bort till förmån för andra alternativ pga att det finns en preferens inom 

projektet för en lösning. Det framförs i olika sammanhang att den successiva osäkerhetsanalysen ska 

hantera detta problem. 

Är det rimligt att förvänta sig att en metod som baseras på den kunskap som finns om ett projekt vid 

ett tillfälle och innan projekteringar skett ska kunna ge svar om kostnader om 5-10 år? Det finns stort 

antal faktorer som påverkar vad den slutliga kostnaden blir för ett projekt. Tekniska systemval, val av 

korridorer, bergförhållanden, konkurrenssituation på marknaden m.m. gör att kostnadsuppskattningar i 

ett tidigt skede bör uppfattas som osäkra kostnadsprognoser. 

Det bör vara en fördel att i ett tidigt skede försöka få fram så mycket kunskap som möjligt för att 

undvika dyra ”fullskaleprojekteringar” som sedan visar att det tänkta projektet blir väsentligt dyrare än 

planerat. En modell för att hantera detta problem är att genomföra begränsade projekteringar inom de 

områden som deltagarna i osäkerhetsanalysen har identifierat. 

Flyvbjerg (2006) har skrivit om problemet att kostnadsprognoser i regel är underskattade och visar på 

att det kan bli dubbelfel i den samhällsekonomiska kalkylen om även nyttjandeprognosen slår fel. 

Hans förslag är att istället för ett inifrån och ut perspektiv anlägga ett utifrån och in perspektiv. 

Metoden för detta skulle vara att skapa referensklasser baserade på tidigare erfarenheter och som 

används vid kostnadsuppskattningen. Utmaningen är att definiera referensklasserna så att de 
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statistiskt kan analyseras och att de är användbara i jämförelser med kommande projekt. (Flyvbjerg, 

2006) Andra utmaningar med denna metod är att miljön där objektet ska anläggas kan skilja sig 

väsentligt och därmed val av tekniska lösningar. Hur hanterar du förändringar i lagstiftningen som 

även kan påverka anläggningskostnaderna och jämförelsen med tidigare projekt?  

Det underlag för kostnadsuppskattning som idag finns för Ostlänken bör vara väsentligt bättre än det 

som finns för hela höghastighetsnätet. Genom de ÅVS:s som nu genomförs kommer dock kunskapen 

att förbättras jämfört med tidigare. I formen påminner de om järnvägsutredningar och när den 

genomfördes för Ostlänken ökade kunskapen om anläggningskostnaden. Att det blir 

kostnadsförändringar från det initiala idéstadiet till färdig infrastruktur är ofrånkomligt framförs i ASEK 

6.0. I den framkommer också att i litteraturen för samhällsekonomisk kalkylering ägnas väldigt lite 

utrymme åt problemet med att göra korrekta beräkningar av investeringskostnader. Problemet är 

komplext då de infrastrukturprojekt som projekteras och planeras är ganska heterogena till sin natur. 

(Trafikverket, 2016f)  Trafikverket använder sig av den succesiva osäkerhetsanalysen, men här gäller 

att resultatet inte blir mer exakt än vad som är möjligt med hänsyn till tillgänglig indata. ASEK anser 

dock att kostnadsbedömningarna har blivit mycket bättre. 

Att i ett tidigt skede planera för hur ett projekt ska finansieras är därmed mycket svårt. Det krävs en 

större stabilitet i kostnadsbedömning och projektutformning för att det ska vara möjligt att komma med 

realistiska alternativ. Det går helt enkelt inte att bedöma riskerna i projektet, något som är centralt när 

bl.a. en finansieringsmodell ska tas fram. Det här påverkar också arbetet med den nationella planen 

när prioriteringar av olika projekt ska ske. Konsekvsen av fördyrningar kan vara att andra projekt 

försenas eller trängsundan. 

Det har skett många utredningar för att se marknadsförutsättningarna för höghastighetsbanor i 

Sverige, men extremt få om vad anläggningen kan komma att kosta eller underhålla. Resultaten av de 

senare utredningar som genomförts är att varken en uppgradering av södra stambanan eller en 

höghastighetsjärnväg är samhällsekonomiskt lönsam. Frågan är vad som då kan göras för järnvägen? 

Att investera i ett trafiksystem med utgångspunkten att samhället kommer att förlora resurser i det när 

det finns andra delar i trafiksystemet eller andra samhällssektorer som också behöver investeringar är 

inte bra. Trots förändringarna i planeringssystemet verkar riskerna för staten bestå.  
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UTVÄRDERING AV ALTERNATIVA 

FINANSIERINGSFORMER 

I detta kapitel görs en genomgång av alternativa finansieringsformer till statsanslag för att finansiera 

stora infrastrukturprojekt. Kapitlet inleds med en analys av olika finansieringsformer baserade på 

markvärdestegringsåterföring samt juridiska aspekter kopplade till dessa olika finansieringsformer. 

Infrastrukturinvesteringar och den ökade tillgänglighet dessa ger kan generera andra nyttor som 

skapar värde, som inte kopplar direkt till mark, men som kan ligga till grund för finansiering och en 

form av värdeåterföringen i en bredare mening. Exempelvis skapar höghastighetståg ökad 

tillgänglighet som kan tas ut i högra banavgifter eller biljettpriser. Den ökade tillgängligheten leder då 

inte till högre markvärden, men den höjda avgiften eller biljettpriset kan ses som en form att fånga 

värdeökningen. I efterföljande genomgång analyseras andra finansieringsformer som inte direkt är 

kopplade till markvärdestegringar utan andra typer av värdeökningar. De olika finansieringsformerna 

beaktas utifrån de olika krav som en bra finansieringsform bör uppfylla och presenterades i kapitel 3 i 

denna rapport.     

FINANSIERINGSALTERNATIV BASERADE PÅ MARKVÄRDEÅTERFÖRING  

Stora transportinfrastruktursatsningar, så som exempelvis höghastighetsjärnväg, kan ge upphov till 

fastighetsvärdestegringar. Eftersom markvärdestegringarna inte uppstått p.g.a. markägarens eget 

agerande kan dessa värdestegringar anses vara oförtjänta och utgöra basen för en lämplig 

finansieringskälla till infrastrukturanläggningen, s.k. värdeåterföring.  

Finansiering från privata aktörer baserad på markvärdeåterföring förekommer internationellt och kan 

ske på många olika sätt. Exempelvis finansieras projekt genom fastighetsutveckling vid utbyggnad av 

transportinfrastruktur, uthyrning av lokaler i stationer till handel, försäljning av byggrätter på/vid 

stationer eller mer eller mindre tillfälliga fastighetsskatter etc. Även i Sverige förekommer finansiering 

baserad på markvärdeåterföring. Sverigeförhandlingens förslag för finansiering av 

höghastighetsjärnväg bygger delvis på denna metod och beslut om kommunal medfinansieringen 

genom exploateringsavtal har tagits (Sverigeförhandlingen, 2015). Tanken är att markvärdeåterföring 

genom exploateringsavtal i samband med att kommunala detaljplaner antas ska öka incitamentet för 

aktörerna att hitta nyttomaximerande och kostnadsminimerande lösningar för 

transportinfrastrukturinvesteringar och exploatering.  

Fördelen med denna finansieringsmetod är att incitamenten till att använda marken effektivt ökar då 

både den som exploaterar marken och den som erhåller markvärdestegringen har incitament att bruka 

marken så effektivt som möjligt. Internationellt, men även i Sverigeförhandlingen, bedöms denna 

metod innebära att genomförandetakten för infrastrukturinvesteringar ökar. Metoden har ofta använts 

när offentliga medel har varit begränsade och på så sätt möjliggjort att investeringar blivit genomförda.   

Att markvärdestegringar uppkomna tack vare offentliga investeringar borde tillfalla samhället snarare 

än fastighetsägaren är inget nytt utan har diskuterats sedan länge. På 1950-talet ansågs att vissa 

typer av värdestegringar, däribland infrastrukturinvesteringar, skulle kunna komma staten till gagn 

(SOU 1957:43). Traditionellt har fokus dock legat på att värdeskapande ska tillfalla konsumenterna i 

form av ökat konsumentöverskott snarare än producenterna (bl. a. genom antitrustregler). Att överföra 

värdestegringen till finansiären av infrastrukturanläggningen innebär ett frånsteg från den principen 

och att värdeskapandet tillfaller staten (eller finansiären) i större utsträckning. Centralt för denna 

diskussion är Regeringsformen 2:15 som stipulerar grundlagsskyddad äganderätt samt 

Europakonventionens skydd för mänskliga rättigheter. Under de senaste årtiondena har frågan om 

rätten till värdestegringen aktualiserats främst utifrån skyddet för äganderätten. Kommunernas aktiva 

roll i exploateringsprocesser har inte ifrågasatts direkt, men det offentligas rätt till den s.k. oförtjänta 

värdestegringen har begränsats. Den sk presumtionsregelns borttagande år 2010 och höjningen av 
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ersättningen vid expropriation och inlösen från 100 till 125 procent av marknadsvärdet är tydliga 

exempel på ökat fokus på äganderättens skydd. Sverigeförhandlingens förslag är ett avsteg från 

denna trend även om förslaget bygger på frivillighet. 

Motivet bakom kommunal medfinansiering är ett effektivare utnyttjade av resurser och att projekt kan 

tidigareläggas, men kan även påverka i vilken ordning projekt genomförs och det finns en risk att vissa 

kommuner som visserligen bidrar med medfinansierar får igenom gynnsamma projekt som i huvudsak 

finansieras av staten och att det inte är de mest samhällsekonomiskt lönsamma projekten som 

genomförs först.  

Hur man bäst fångar upp och återför markvärdestegringar till det offentliga (eller investeraren) är inte 

uppenbart och inte heller hur stor del som ska återföras. För att kunna fånga upp dessa 

markvärdeökningar måste man ha kunskap om var de uppstår och hur stora de är (se delrapport 1 för 

en diskussion kring detta). Nyttoökningen av investeringen behöver inte kapitaliseras i markvärden 

utan kan komma andra aktörer än markägare till del, som t ex. individer i form av högre lön eller i form 

av ökade företagsvinster.  

Teoretiskt kan markvärdeåterföring ses som en lämplig finansieringsform eftersom den kan leda till ett 

mer effektivt utnyttjande av stationsnära mark då både den som exploaterar marken och den som 

erhåller värdeåterföringen har incitament att utnyttja läget på det mest effektiva sättet. I praktiken utgör 

det dock en osäker finansiering som beror på fastighetsmarknadens utveckling och det är inte helt 

okomplicerat att mäta hur stor del av värdeökning infrastrukturanläggningen ger upphov till och hur 

denna ska återföras till investeraren (det offentliga). Metoder för att göra detta kan skilja sig beroende 

på om värdeökning avser nybebyggelse i samband med exploatering eller värdeökning på befintlig 

bebyggd mark.   

Andra ställningstaganden är om värdeåterföringen ska vara tvingande i form av skatter och avgifter 

eller frivilliga och bygga på avtal och ömsesidighet mellan offentliga och privata aktörer. Ett annat 

alternativ är att mark tilldelas eller säljs till exploatören som sedan efter exploateringen säljer marken 

vidare och använder ökningen i markvärdet för att finansiera investeringskostnaden.    

Ett annat dilemma med finansiering baserad på markvärdeåterföring är tidsaspekten. 

Finansieringskostnaden av infrastrukturanläggningar är ofta störst i början, innan någon värdeökning 

ägt rum, och måste därför täckas av en annan finansieringsmetod initialt. Detta kan lösas med 

emittering av obligationer av olika typer; antingen helt privata eller lån uppbackade av staten för att 

minska räntekostnaderna eller att exploatören själv står för kostnaden initialt mot en senare intäkt.  

Nedan följer en diskussion kring markvärdeåterföring och olika metoder för att återföra värdestegringar 

för finansiering av infrastrukturprojekt. Denna diskussion inleds med en analys av markägarens 

grundläggande rättigheter och möjligheter till begränsningar. Därefter följer en kort genomgång av 

Sverigeförhandlingens förslag till värdeåterföring.  

Markägarens grundläggande rättigheter och möjligheter till värdeåterföring 

Utgångspunkten för en markägares rätt till sin mark finns i RF 2:15; att ”vars och ens egendom är 

tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom 

expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen 

av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.” 

Grundlagens regel fortsätter genom att förtydliga att den som tvingas avstå sin egendom ska vara 

tillförsäkrad full ersättning för sin förlust, och att rätten till ersättning även gäller om det allmänna 

inskränker användningen av någons mark eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning 

inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i 

förhållande till värdet på denna del av fastigheten.  



 

 
 

 
48 | 10214612  •   

En motsvarande regel finns i tilläggsprotokollet från den 20 mars 1952 till Europakonventionen, artikel 

1, där det anges att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt och att 

ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 

angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Vidare anges dock, att dessa bestämmelser 

inte inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att 

reglera nyttjandet av viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 

säkerställa betalning av skatter och andra pålagor eller av böter och viten. 

I EUs stadga om de grundläggande rättigheterna (2012/C 326/02) framgår i art 17 en precisering av 

äganderätten; att var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga 

över den och att testamentera bort den och att ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan 

kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för 

sin förlust i rätt tid. Vidare föreskrivs att nyttjandet av egendom får regleras i lag om det är nödvändigt 

för allmänna samhällsintressen. 

För intrång i eller inskränkningar av äganderätten krävs dock viss proportionalitet; i den svenska 

grundlagen krävs angelägna allmänna intressen, i tilläggsprotokollet anger man att det allmännas 

intresse kan rättfärdiga avsteg från utgångspunkten och i unionsstadgan hänvisas till samhällsnyttan 

eller allmänna samhällsintressen. En kvalifikation av det allmänna intresset och en avvägning mellan 

den enskilde markägarens intresse och det allmännas intresse ska således göras för att medge 

inskränkningar i äganderätten. 

Vi kan konstatera att utgångspunkten är den oinskränkta äganderätten, men att samhället genom 

lagstiftning och genom lokala myndigheter, för vårt vidkommande särskilt kommunen har långtgående 

möjligheter att göra anspråk på mark eller vissa rättigheter till marken. Här kan man anse att 

äganderätten egentligen består av ett knippe av rättigheter (jfr Snare 1972) och att det allmännas 

anspråk kan avse delar av knippet - exempelvis i form av värdeåterföring - likväl som helheten. 

I dagens fastighetsrättsliga lagstiftning, som bl.a. omfattar PBL, FBL, JB, MB, AL, LL, VägL och ExprL 

finns många begränsningar i fastighetsägares rättigheter till sin mark. Dessa begränsningar för 

fastighetsägaren har sin grund i uppfattningen om vad som är angelägna allmänna intressen och 

uppkommer exempelvis till följd av ett tillståndskrav, där prövning sker av lokalisering av byggnader 

och anläggningar, tekniska lösningar, skyldighet att överlåta mark, att utge ersättning till myndigheter 

och grannfastigheter m.m. Även om utgångspunkten är en annan, så kan äganderätten till mark 

således med detta synsätt sägas delas upp, och den kan också lagligen inskränkas och förändras. 

Fastighetsägarna kan sägas vara vana vid eller bekanta med det faktum att äganderätten till viss del 

är begränsad, eller inskränkt genom företeelser med grund i lag såsom kravet på bygglov, att man 

efterlever detaljplan, att Trafikverket har vägrätt etc.  

Omfattningen av dessa inskränkningar och själva förekomsten är i sig centrala frågor utifrån 

äganderättsperspektiv. Traditionen i Sverige, och i flera andra länder i norra Europa, är att 

inskränkningar till förmån för samhället är en vanligt förekommande del av äganderätten, på det sätt 

som uttrycks i RF 2:15 och i övriga lagar enligt ovan. Detta synsätt skiljer sig från länder i södra 

Europa. Det kan med andra ord vara möjligt för oss i Sverige, utifrån vår rättstradition, att använda 

uppdelningen för att införa någon form av värdeåterföring. En mer utförlig beskrivning av detta synsätt 

redovisas i bilaga 1 i denna delrapport. 

Sverigeförhandlingens beslut om värdeåterföring 

Sverigeförhandlingens förslag till utbyggnad av höghastighetsjärnväg mellan Stockholm - Göteborg 

och Stockholm - Malmö beräknas enligt uppdaterade beräkningar kosta 230 miljarder, utöver detta 

tillkommer drifts- och underhållskostnader på uppskattningsvis 650 miljoner kronor per år.  
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Sverigeförhandlingen (SOU 2016:3) lämnade ett förslag till finansiering av utbyggnaden av 

höghastighetsjärnväg våren 2016. En del av finansieringen, mellan 5-10 procent av den totala 

investeringskostnad, bygger på olika typer av värdeåterföringar.  Resterande 90-95 procent föreslås 

finansieras genom lån i Riksgälden, även de 5-10 procent som bygger på medfinansiering föreslås 

initialt finansieras genom lån i Riksgälden. Sverigeförhandlingens förslag till finansiering av 

transportinfrastruktur innebär således ett avsteg från huvudregeln att infrastrukturinvesteringar ska 

finansieras med statliga anslag.  

För att fånga upp värdestegringar från nybebyggelse föreslås kommunal medfinansiering genom 

intäkter från planvinster, markanvisning och försäljning av kommunal mark samt 

värdestegringsersättning baserade på frivilliga avtal om återföring av värdeökningen för fastigheter 

som inte ägs av kommunen. Detta genom en dialog mellan fastighetsägaren och kommunerna. 

Finansiering från planvinster och värdestegringsersättning beräknas inbringa 130 respektive 160 

miljoner kr per år (i 2015 års priser). Eftersom dessa värden först faller ut när järnvägen står på plats 

kan kommunerna behöva ta upp lån för att täcka finansieringen initialt.  

För redan befintlig bebyggelse föreslår Sverigeförhandlingen att ökningen i skatteintäkter från redan 

existerande skatter, som uppstår p.g.a. ökad aktivitet av höghastighetsjärnvägen, ska ligga till grund. 

Här är det således en fråga om ökade intäkter från en skattebasbreddning, och inte en 

skattesatsökning, och inkluderar ökande intäkter från den statliga fastighetsskatten men även från 

andra inkomstskatter. Den lokala fastighetsavgiften beräknas inte ge något stort tillskott då 

värdeökningar för fastigheter som betalar maximal avgift inte ger ytterligare intäkter. De inkrementella 

skatteökningarna beräknas ge 40-50 miljoner kr per år.  

Dessutom föreslår Sverigeförhandlingen att en tillfällig geografiskt koncentrerad statlig 

infrastrukturskatt införs. Denna skatt föreslås belasta ett geografiskt begränsat område inom 

gångavstånd till stationen och vara tidsbegränsad till 20 år. Om skatten utgör 0,2 procent av 

taxeringsvärdet för marken och byggnaden förväntas den ge 600 miljoner kr per år. Då det framlagda 

förslaget inte föreslås belasta byggnadens taxeringsvärde utan endast mark och byggrättsvärde 

behöver skattesatsen justeras uppåt. Detta förslag innebär en ny skatt och kräver därför ny 

lagstiftning.  

Höjda banavgifter från ca 10 kr/km till 30-50 kr/km föreslås för att dels täcka drift, underhålls- och 

reinvesteringar men även för att finansiera delar av de fasta kostnaderna; ungefär hälften av 

intäkterna beräknas kunna föras till att finansiera investeringen. Intäktsstorleken från detta är 

svårbedömd och beror på hur höjda avgifter slår mot utnyttjandet. Överslagsberäkningar uppskattar att 

höjda banavgifter kan ge 1,4 miljarder kr per år (i 2015 års priser). 

Därutöver föreslås en skatt på stationsbyggnader och flygplatser. I dagsläget är dessa undantagna 

statlig fastighetsskatt. Det finns ingen anledning för detta anser Sverigeförhandlingen; snarare utgör 

det en snedvridning av konkurrensen och därför föreslår Sverigeförhandlingen att detta undantag 

avlägsnas och stationsbyggnader och flygplaster beläggs med statlig fastighetsskatt som andra 

kommersiella fastigheter. Detta beräknas ge 20 till 60 miljoner kr per år.         

Vidare föreslås kommunal förskottering, där kommunerna ger räntefrialån till staten för att staten ska 

genomföra en infrastrukturinvestering. Räkenskapsmässigt innebär detta ingen skillnad mot att lånen 

tas upp av kommunerna eller staten; de hamnar oavsett i nationalräkenskaperna och faller under 

överskottsmålet och Maastrichtkriterierna. En skillnad är dock att staten lånar billigare än 

kommunerna, men om kommunerna tillåts låna i Riksgälden blir ränteskillnaden sannolikt mindre. 



 

 
 

 
50 | 10214612  •   

AVGIFTER 

En investering generar nyttor och värden, och genom att låta de som drar nytta av investeringen 

betala för investeringen, t ex. genom höjda avgifter eller skatter, kapitaliseras inte nyttorna i högre 

markvärden.   

Avgifter och skatter är två typer av finansieringskällor som brukar aktualiseras vid stora 

infrastrukturprojekt. Avgifter – som bl. a. tas ut enligt järnvägslagen – ska normalt avspegla kostnader 

som åtgärden medför, medan skatter kan sättas på en valfri nivå och utgör en inkomst till staten som 

riksdagen kan besluta om användningen av.17 För närvarande finns inte någon nationell statlig skatt 

vars intäkter har ett av riksdagen särskilt utpekat användningsområde. Undantag ska – liksom andra 

skatter och avgifter till staten - beslutas av riksdagen enligt regeringsformen 9 kap 1 § och kräver en 

särskild motivering och redovisning.  

Kommunerna har enligt 14 kap Regeringsformen ett lokalt självstyre, och de har enligt 14 kap 4 § RF 

rätt att ta ut skatt för skötseln av sina angelägenheter. Historiskt har kommuner och landsting enbart 

kunnat fokusera på lokala företeelser, jfr. 2 kap 1 § Kommunallagen (1991:900), men möjligheter att 

stödja satsningar som sträcker sig bortom det egna området har numera tillskapats. Förutom att 

möjligheterna till finansiering av stora infrastrukturprojekt begränsas av Budgetlagen (2011:203), 

statens överskottsmål i 2 kap 1 § och utgiftstak i 2 kap 2 § m.m. finns andra företeelser i lagstiftningen 

som kan medföra såväl möjligheter som problem i samband med stora infrastrukturprojekt. Det 

handlar till exempel om kommunernas och regionernas betydelse för planering av markanvändning, 

om Länsstyrelsens roll som tillståndsgivare och kompetensfördelningen mellan dessa aktörer å ena 

sidan och Trafikverket och eventuella andra aktörer å andra sidan. 

Banavgifter 

I Sverige regleras banavgifter av svensk och EU-lagstiftning. Praxis i Sverige är att samma typ av 

infrastruktur ska ha likvärdiga banavgifter och bygger på marginalkostnadsprincipen. Det finns dock en 

möjlighet att ta ut högre brukaravgifter s.k. särskilda banavgifter eller mark-ups för att finansiera 

samhällsekonomiskt effektiva investeringar förutsatt att banavgifterna inte hindrar något 

marknadssegment från att använda anläggningen. Idag utgör banavgifterna ca 10 kr/km, vilket i ett 

internationellt perspektiv är lågt. Enligt Sverigeförhandlingen (SOU 2016:3) förklaras detta av att den 

höga konkurrensen i Sverige gör det svårt att höja priset. Internationell sett är banavgifterna dock 

högre för höghastighetståg än annan järnvägstrafik och utgör 10-40 procent av operatörens intäkter.  

En nackdel med höjda eller höga banavgifter är att banan inte utnyttjas effektivt vilket minskar 

investeringens samhällsekonomiska värde. För effektivt utnyttjande av spåren bör, som tidigare 

nämnts, inte priset som tas ut överstiga den samhällsekonomiska marginalkostnaden av ytterligare ett 

tåg, dvs. kostnadsökning av ytterligare ett tåg på spåren (inklusive de externa kostnaderna). Om 

anläggningen inte är fullt utnyttjad är marginalkostnaden låg och banavgiften bör vara låg. Fördelen 

med ett effektivt utnyttjande av anläggningen ska vägas mot effektivitetskostnaden av att finansiera 

investeringens fasta kostnader på annat sätt, t ex. genom skatter.  

Sverigeförhandlingen beräknar i sitt betänkande att banavgifterna ska höjas till 32 kr/km i 2015 års-

prisnivå, vilket motsvarar ungefär 10 procent av operatörernas beräknande intäkter. Det kan finnas 

anledning att höja ytterligare till nivåer i paritet med övriga länder. Höjda banavgifter skulle stärka 

kopplingen mellan de som drar nytta av investeringen och de som bekostar den, enligt Oates (1972) 

tankar om effektiv finansiering. Beroende på vem som bär kostnaden av de höjda banavgifterna – 

operatörerna i form av lägre vinstmarginaler eller resenärerna i form av högre biljettpriser – kommer 

                                                      

17 Se SOU 2016:3 s. 113, Jfr 9 kap. 7 § RF 
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antingen operatörens producentöverskott eller resenärens konsumentöverskott att minska. Detta 

avgörs av relationen mellan utbuds- och efterfrågeelasticiteten, samt av konkurrensläget.  

För att undvika att snedvrida valet mellan olika järnvägsbanor, höghastighetsjärnväg eller andra 

järnvägsbanor, behöver avgifterna höjas även på andra banor. Det är olyckligt om 

höghastighetjärnvägen pga. höga banavgifter väljs bort till fördel för de traditionella banorna med lägre 

banavgifter. För att motverka det bör banavgifterna vara lika höga på samtliga banor. Dock frångås då 

Oates princip om att de som nyttjar höghastighetsjärnvägen är de som finansierar den.  Återigen 

behöver en avvägning göras mellan olika mål.   

Under perioden 2018 - 2055 beräknar PwC (2015) i sin underlagsrapport till Sverigeförhandlingen att 

de sammanlagda intäkterna från banavgifter kan komma att uppgå till 36,8 miljarder kronor i 2015 års 

prisnivå. Denna intäkt täcker inte investeringsutgiften som Trafikverket bedömer till 230 miljarder 

kronor (till detta kommer även drift- och underhållskostnader på ca 650 miljoner kronor per år). 

Lejonparten av investeringen kommer således få finansieras på annat sätt.  

Ett motiv till finansiering med banavgifter är att en stor del av nyttan av höghastighetsbanor sannolikt 

kommer att bestå av operatörsvinster, och att dessa operatörer sannolikt till en del kommer att vara 

utländska. Finansiering med banavgifter kan då vara ett sätt att se till att offentliga medel inte i lika hög 

grad hamnar utomlands. I de samhällsekonomiska kalkylerna ingår ”producentöverskott”, vilket 

ungefär motsvarar de operatörernas vinster minus räntan (i producentöverskott ingår alltså bara 

vinster utöver normal kapitalersättning).  

I kalkylen som redovisades i SOU 2009:74 ”Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt 

utveckling och konkurrenskraft” var producentöverskottet för tågoperatörerna 46 procent större än det 

totala konsumentöverskottet (74,4 miljarder respektive 51,1 miljarder). I den nu gällande kalkylen 

(Trafikverket, 2016a) är producentöverskottet endast 30 procent av konsumentöverskottet (41,6 

miljarder respektive 137,8 miljarder). Som synes har relationen mellan konsumentöverskott och 

producentöverskott ändrats kraftigt.  

Det leder för långt att i denna rapport utröna de precisa anledningarna till detta (tänkbara orsaker är att 

kostnadsfunktioner tagits fram specifikt för höghastighetståg och att tidsvärdena har ändrats i ASEK). 

En viktig aspekt för relationen mellan konsument- och producentöverskott är nivån på biljettpriserna. I 

båda kalkylerna antogs att biljettpriserna för höghastighetståg är samma som för övriga tåg. I en 

rapport av WSP (2016) analyserades effekten av ändrade antaganden om biljettpriser, detta visade 

sig kunna leda till att producentöverskottet helt dominerade över konsumentöverskottet.  

Oavsett den precisa relationen kan man konstatera att banavgifter är en potentiell lösning för de som 

tycker att det är ett problem att svenska skattepengar går till vinster utomlands, men att uträkningarna 

som gjorts för höghastighetståg visat att banavgifter inte i någon högre grad kan bidra till finansiering. 

Regler om avgifter i järnvägslagen 

Järnvägslagen (2004:519) innehåller grundläggande bestämmelser om järnvägar, bl a om 

järnvägsfordon, järnvägsinfrastruktur och om utförande och organisation av järnvägstrafik. 

Järnvägslagen ersatte lagen (1997:756) om tilldelning av spårkapacitet och lagen (2000:1336) om 

järnvägssystem för höghastighetståg (avsåg inte sådana höghastighetsbanor som behandlas i denna 

rapport). Genom införandet av järnvägslagen implementerades flera EU-direktiv om utveckling av 

järnväg, tillstånd för järnvägsföretag, tilldelning och avgifter för infrastrukturkapacitet, 

driftskompatibilitet för konventionella tåg samt järnvägssäkerhet, sedermera sammanslagna till 

direktivet 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde, i svensk rätt. 

Föreliggande kapitel presenterar de regler i järnvägslagen som har bäring på finansiering av 

infrastrukturprojekt och banavgifter. Motsvarande frågor i direktivet 2012/34/EU presenteras därefter. 
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En grundläggande förutsättning för avgiftsuttag enligt järnvägslagen 7 kap. 1 §, är att avgifterna är 

konkurrensneutrala och icke-diskriminerande. Enligt 2 § samma kapitel gäller att avgifter för 

utnyttjande av järnvägsinfrastrukturen inom ramen för infrastrukturförvaltarens kostnader för 

infrastrukturen, ska fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av framförandet av 

järnvägsfordon. Dessa avgifter brukar kallas marginalkostnadsbaserade avgifter.18 Om något annat 

följer av 3-6 §§ ska detta gälla istället. Av 3 § följer att infrastrukturförvaltaren under vissa 

förutsättningar även får ta ut en avgift för utnyttjandet av överbelastad infrastruktur – det krävs dock att 

det sker i syfte att åstadkomma ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av 

järnvägsinfrastrukturen. Här krävs, för uttag av trängselavgifter, att en överbelastning har konstaterats. 
19  

Järnvägslagen innehåller även möjligheter att ta ut avgifter som inte baseras på 

infrastrukturförvaltarens marginalkostnad, s.k. särskilda avgifter. Det finns en möjlighet enligt 4 § för 

infrastrukturförvaltaren att ta ut extra avgifter för att uppnå kostnadstäckning.  I detta syfte får 

infrastrukturförvaltaren ta ut högre avgifter än som följer av 2 och 3 §§, men det krävs då att det är 

förenligt med ett samhällsekonomiskt effektivt utnyttjande av infrastrukturen. Avgifterna får dock 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. En infrastrukturförvaltare som genomfört ett projekt som ökar 

effektiviteten i järnvägssystemet har under vissa förutsättningar möjlighet att ta ut högre avgifter än de 

som baseras på marginalkostnad eller för utnyttjande av överbelastad infrastruktur enligt 2-3 och 5 §§. 

Enligt 6 kap. 2 § järnvägsförordningen (2004:526) är det Trafikverket som har rätt att ta ut avgifter 

enligt 7 kap. järnvägslagen.  

Regler om finansiering av infrastruktur och järnväg i direktivet 

De bestämmelser som ligger bakom bestämmelserna i den svenska järnvägslagen finns alltså i 

direktivet 2012/34/EU, som syftar till att främja utveckling av unionens järnvägar, fastställa 

övergripande principer för beviljande av tillstånd för järnvägsföretag och samordna de ordningar i 

medlemsstaterna som reglerar tilldelningen av järnvägsinfrastrukturkapacitet och avgifterna för 

användande av denna.20 Direktivet syftar även till att minimera snedvridningar av konkurrens som kan 

uppstå på grund av mycket olika principer för beräkning av avgifter.21 Enligt direktivet bör 

avgiftssystemet för infrastrukturen ge infrastrukturförvaltare incitament att göra lämpliga investeringar 

ekonomiskt attraktiva, och avgifterna bör hållas på lämpliga och rättvisa nivåer.22 Vidare hänvisar 

direktivets inledning till att det är viktigt att säkerställa att avgifterna för nationell och internationell trafik 

tillåter att marknadens behov tillgodoses av järnvägen, och att infrastrukturavgifterna bör fastställas till 

den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs. I direktivets första artikel c) 

anges att direktivet fastställer de principer och förfaranden som ska tillämpas vid fastställande och 

uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och tilldelning av 

järnvägsinfrastrukturkapacitet.  

Artikel åtta i direktivet berör frågan om finansiering av infrastruktur. Punkt två anger bland annat att 

medlemsstaterna får besluta att finansiera nya investeringar på annat sätt än genom direkt statlig 

finansiering. Här lämnas alltså en öppning för såväl kommunal medfinansiering som offentlig-privat 

samverkan (OPS).  Artikel 12 ger ramarna för uttag av avgift av järnvägsföretag som bedriver 

persontrafik. Medlemsstaterna får tillåta den myndighet som ansvarar för persontrafik på järnväg att ta 

                                                      

18 Trafikverket, Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta, s. 31. 

19 Trafikverket, Banavgifter för ökad kund- och samhällsnytta, s. 32. 

20 Dir 2012/34/EU om inrättande av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde p. 83 preambeln. 

21 Dir 2012/34/EU p. 64 preambeln. 

22 Dir 2012/34/EU p. 66 f preambeln. 
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ut en avgift av de järnvägsföretag som bedriver persontrafik för trafikering av linjer som omfattas av 

denna myndighets behörighet och som utförs mellan två stationer i denna medlemsstat. 

Järnvägsföretag som bedriver inrikes eller internationell persontrafik på järnväg ska då omfattas av 

samma avgift för trafikering av linjer som omfattas av denna myndighets behörighet. Av andra punkten 

följer att avgiften är avsedd att kompensera denna myndighet för skyldigheten att tillhandahålla 

allmänna tjänster som fastställts i avtal om allmän trafik vilka tilldelats i enlighet med unionsrätten.  

Beträffande storleken på avgiften, anges att de intäkter som en sådan avgift inbringar och som betalas 

i ersättning, inte får överstiga vad som är nödvändigt för att helt eller delvis täcka kostnaden i 

samband med den aktuella skyldigheten att tillhandahålla allmänna tjänster, med beaktande av 

relevanta intäkter och en rimlig vinst för att fullgöra dessa skyldigheter.  

Motsvarande bestämmelse i den svenska järnvägslagen innehåller ingen uttrycklig formulering om 

vinst för järnvägsföretaget. Den tredje punkten anger ramarna för avgiften, nämligen att uttaget av 

denna ska vara förenligt med unionsrätten och i synnerhet iaktta principerna om rättvisa, öppenhet, 

icke-diskriminering och proportionalitet, särskilt vad gäller förhållandet mellan tjänstens genomsnittliga 

pris för passageraren och avgiftsnivån. De totala avgifter som tagits ut enligt punkten tre får inte vara 

så höga att de äventyrar den ekonomiska bärkraften för den persontrafik på järnväg som de tas ut på. 

I punkt fyra anges att uppgifter om vilka avgifter som tas ut och från vem skall lämnas till 

kommissionen och i sista punkten i artikel 12 anges att kommissionen ska anta regler för att närmare 

ange villkoren för förfaranden och kriterier som ska gälla för tillämpningen av denna artikel, s k. 

genomförandeakter. 

Kapitel fyra behandlar bland annat infrastrukturavgifter och avgifter för tjänster. I artikel 29 p 1 regleras 

hur fastställande och uppbörd av avgifter ska gå till och utgångspunkten är att medlemsstaterna ska 

fastställa ett ramverk för fastställande och uttag av avgifter, och själva fastställa reglerna för detta 

alternativt delegera fastställandet av regler till infrastrukturförvaltaren, vilken i sin tur ska fastställa och 

uppbära avgiften för utnyttjande av infrastruktur i enlighet med de ramar och regler som fastställts för 

detta. Det nationella parlamentet får granska nivån på de avgifter som fastställts och, om det behövs 

för att avgifterna ska vara förenliga med direktivet, se över dessa. Det är enligt punkten tre 

infrastrukturförvaltarens uppgift att säkerställa att avgiftssystemet tillämpas likvärdigt och icke-

diskriminerande för olika järnvägsföretag.  

Principer för fastställande och uttag av avgifter fastställs i artikel 31 (vilket motsvaras av 7 kap. 2-4 §§ 

Järnvägslagen), vari det anges (1 p) att avgifter för användande av järnvägsinfrastruktur och av 

anläggningar för tjänster ska betalas till infrastrukturförvaltaren respektive tjänsteleverantören och att 

dessa medel ska användas för att finansiera deras verksamheter. I 3 p anges att avgiften ska 

fastställas till den kostnad som uppstår som en direkt följd av den tågtrafik som bedrivs. Om det 

föreligger en brist på kapacitet i delar av infrastrukturen under perioder av överbelastning får enligt 

punkten 4 en extra avgift inbegripas i de infrastrukturavgifter som avses i punkt 3. I punkten 5 ges 

möjlighet att ta hänsyn till kostnaden för miljöpåverkan som driften av tåg förorsakar och kostnaden för 

bullereffekter. Då reglerna är utformade för att inte missgynna andra trafikslag, anges vidare i 5 p att 

miljökostnader som resulterar i en ökning av de totala intäkterna för infrastrukturförvaltaren får tas ut 

endast under förutsättning att sådana uttag tillämpas även på godstransport på väg, i enlighet med 

unionsrätten. 

Avgifter för tillträde (till spår, stationer, rangerbangårdar, bränsledepåer etc23) som tas ut, får enligt 7 p 

inte överstiga kostnaden för tillhandahållandet av tjänsten, plus en rimlig vinst. Punkten 8 anger att 

detta även gäller tilläggstjänster eller extra tjänster. Med rimlig vinst avses enligt artikel 3, p 17, 

avkastning på eget kapital som tar hänsyn till den risk, inbegripet beträffande intäkter, eller frånvaron 

                                                      

23 Bilaga II p 2 Dir 2012/34/EU 
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av sådan risk som tjänsteleverantören löper och ligger i linje med den genomsnittliga avkastningen för 

den aktuella sektorn under de senaste åren. 

Det finns beredskap för vissa särskilt kostsamma investeringar i direktivet (jfr 7 kap 4-5 §§ 

järnvägslagen), där avgiftsbegränsningarna enligt ovan skulle medföra att i vissa fall 

samhällsekonomiskt nyttiga investeringar inte gjordes. I artikel 32 presenteras undantag från tidigare 

angivna utgångspunkter. För att uppnå full kostnadstäckning för infrastrukturförvaltarens kostnader får 

medlemsstaterna lägga på uppräkningar på grundval av principer om effektivitet, öppenhet och icke-

diskriminering, samtidigt som största möjliga konkurrenskraft säkerställs för järnvägens 

marknadssegment. Avgiftssystemet ska respektera de produktivitetsökningar som järnvägsföretagen 

uppnått och en förutsättning för uppräkningar är, att marknaden kan tåla detta. Nivån på avgifterna får 

emellertid inte sättas så högt att de marknadssegment som kan betala åtminstone den kostnad som 

uppstår som en direkt följd av driften av tågtrafiken, plus ett vinstuttag som marknaden kan bära, 

hindras från att använda infrastrukturen. 

För särskilda framtida investeringsprojekt, eller särskilda investeringsprojekt som har avslutats efter 

1988, får infrastrukturförvaltaren fastställa eller fortsätta att fastställa högre avgifter på grundval av den 

långsiktiga kostnaden för sådana projekt under förutsättning att de ökar effektiviteten eller 

kostnadseffektiviteten eller båda och om de annars inte skulle kunna genomföras eller ha genomförts. 

En sådan avgiftsordning får även inbegripa överenskommelser om fördelning av de risker som 

sammanhänger med nya investeringar. Vidare anges att, för att förhindra diskriminering ska 

medlemsstaterna säkerställa att varje infrastrukturförvaltares genomsnittliga och marginella avgifter för 

likvärdigt utnyttjande av infrastrukturen är jämförbara och att jämförbara tjänster inom samma 

marknadssegment är belagda med samma avgifter. Det är i detta avseende Infrastrukturförvaltaren 

som ska visa att avgiftssystemen uppfyller dessa krav och om detta är möjligt utan att konfidentiell 

företagsinformation röjs. 

Passageraravgifter 

Istället för att ta ut markvärdestegringen i form av banavgifter som tågoperatörerna betalar och 

eventuellt övervältrar på resenären kan resenärerna direkt betala en extra avgift i form av en 

passageraravgift. En passageraravgift liknanden den s.k. myndighetsavgiften som tas ut vid flyg skulle 

exempelvis kunna användas för att delfinansiera höghastighetsjärnvägen. Myndighetsavgift är en 

avgift som Transportstyrelsen tar ut för att finansiera flygtransport eftersom den inte täcks av 

skattefinansierad anslagsfinansiering så som väg, järnväg och sjöfart.  Fördelen med denna typ av 

avgiftsbeläggning är att kopplingen blir starkare mellan de som nyttjar investeringen och de som 

betalar och att det inte uppkommer effektivitetsförluster i finansieringen. Initialt måste dock 

investeringen finansieras på annat sätt eftersom avgiften först kan tas ut när anläggningen tas i bruk. 

För att instifta en ny typ av avgift krävs även ny lagstiftning. 

REGLER SOM MÖJLIGGÖR KOMMUNAL MEDFINANSIERING  

Kommunal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt kan ske på olika sätt. Det finns ett som 

redan nämnt ett antal varianter enligt vilka en kommun kan samla in och senare använda till 

medfinansiering, eventuella värdeökningar på mark som följer av ett infrastrukturprojekt; det kan 

exempelvis ske genom expropriation, i samband med exploatering eller genom beskattning.24 

Historiskt har den kommunala kompetensen i 2 kap 1 § kommunallagen (1991:900) begränsats till att 

avse den egna kommunen. För att underlätta kommunala medfinansieringsbidrag har två lagändringar 

vidtagits. Det rör sig om en ändring i 1 kap 2 § och 2 kap 1 § i lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter som innebär att kommuner får möjligheter att lämna bidrag till byggande av väg och 

                                                      

24 SOU 2016:3 s. 118 
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järnväg som staten ansvarar för om det är till nytta för invånarna, dvs. om det finns särskilda skäl att 

frångå huvudregeln om anknytning till kommunens område eller medlemmar som annars är 

huvudregeln enligt 2 kap 1 § kommunallagen.  

En ytterligare ändring föreslås i prop. 2016/17:45, för det fall att kommun vill bidra till järnväg som 

landsting ansvarar för. Det har även gjorts en ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning,25 

som ger kommunerna möjlighet att redovisa belopp som medfinansierat statlig infrastruktur i 

balansräkningen, dock med en avskrivningstid om högst 25 år. Tidigare skapade legala hinder 

problem i den kommunala budgetprocessen vid avtal om medfinansiering, men nu kan alltså 

kommunala bidrag till statlig infrastruktur anges som en kostnad i resultaträkningen eller tas upp som 

”Bidrag till statlig infrastruktur” under en särskild post i kommunens balansräkning.26  

Kommunal medfinansiering i samband med exploateringsavtal och 
markanvisningar 

Kommunernas möjligheter att medverka genom att exploateringsavtal (när en privat markägare vill 

exploatera) omfattar medfinansieringsersättning diskuteras i prop. 2016/17:45.27 Här tänker man sig 

att en kommun i samband med exploatering av ett område ska förhandla med en byggherre om att 

denne ska åta sig att betala ersättning för en del av kommunens kostnader för bidrag till ett 

infrastrukturprojekt. Enligt propositionen är en förutsättning för att sådan ersättning ska få tas ut, att 

det projekt som kommunen bidrar till medför att den/de fastighet/er som omfattas av detaljplanen kan 

antas öka i värde.28 Av denna anledning föreslås en lagändring i 6 kap 40 § PBL med denna 

innebörd.29   

Om kommunen överlåter eller upplåter egen mark kan den tillgodogöra sig värdeökningar som har 

uppstått till följd av offentliga åtgärder (exv. tillgång till en station på höghastighetsjärnvägen) i 

prissättningen, så kallad planvinst. Kommunen säljer ofta mark genom en markanvisningsprocess, och 

enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska kommuner som tillämpar 

markanvisningar tydligt ange utgångspunkter för prissättning i enlighet med kommunallagen och EU:s 

statsstödsregler i dessa, vilket hindrar försäljning till underpris. 

SKATTER 

Istället för avgifter kan skatter tas ut. En metod för att beskatta markvärdestegringar är någon typ av 

fastighetsskatt.  Nedan beskrivs två olika typer som bygger på att beskatta värdeökningar som 

kapitaliseras i markvärden med en permanent respektive tillfällig fastighetsskatt.  

Infrastrukturinvesteringar kan leda till allmänt ökade aktivitet och omsättning i ekonomin och därmed 

indirekt höja skatteintäkterna. Intäkter från både inkomster och omsättning, moms, kan därför stiga till 

följd av infrastrukturinvesteringar.  

   

En permanent fastighetsskatt på lokal/regional nivå  

Ett sätt att fånga upp eventuella markvärdeökningar av infrastrukturinvesteringar är att införa en lokal 

eller regional fastighetsskatt baserad på fastighetsvärden. Infrastrukturinvesteringen skapar ett värde 

som kapitaliseras i fastighetsvärdena med följd att fastighetsvärdena stiger. En lokal fastighetsskatt 

                                                      

25 SFS 2009:1319 

26 SOU 2016:3 s. 109 

27 Prop. 2016/17:45 värdeåterföringar vid satsning på transportinfrastruktur 

28 Prop. 2016/17:45 s. 10 

29 Prop. 2016/17:45 s. 8 
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fångar upp denna värdeökning och återför en del av värdeökningen till kommunen eller regionen. 

Henry George (1955) föreslog en skatt på mark som en effektiv finansieringskälla för lokala kollektiva 

nyttigheter.  En lokal/regional fastighetsskatt har många fördelar och en av dem är att nyttan av 

investeringen kopplas till de som finansierar investeringen. De som gynnas av 

infrastrukturinvesteringen får vara med och finansiera densamma.  

Ett problem med statlig anslagsfinansiering är att för många olönsamma projekt tenderar att 

genomföras när regionala intressen som har mycket att vinna på att infrastrukturprojekt genomförs 

lobbar för dessa, samtidigt som kostnaderna för projektet är spridda över alla skattebetalarna. För 

effektivt utnyttjande av resurser bör, som sagt, en perfekt matchning råda mellan det kollektiv som drar 

nytta av en väg eller järnväg och de som betalar för nyttigheten. Detta uppnås i högre utsträckning 

med en lokal/regional fastighetsskatt.  

Problemet ligger i att i praktiken definiera det geografiska området som inkluderar de som drar nytta 

av investeringen. Finns det stora positiva spillovereffekter till andra regioner, vilket det sannolikt finns 

när det gäller stora transportinfrastrukturinvesteringar, kommer en regional finansiering leda till en 

underinvestering. Detta eftersom regionen bara tar hänsyn till lokala intressenter och inte att andra 

regioner också drar nytta av investeringen. Är spillovereffekterna stora talar det för att regionen som 

finansierar investeringen bör expanderas, och gynnar investeringen hela Sverige talar det för statlig 

finansiering eller statlig subventionering. Men eftersom nyttorna inte är jämnt fördelade utan störst i 

områdena nära anläggningen kan en regional fastighetsskatt vara att fördra framför 

statsanslagsfinansiering. En teoretisk lösning är att finansiera i det geografiska område där nyttorna i 

huvudsak genereras och finansiera spillovereffekterna med statliga subventioner.     

Andersson och Söderberg (2008) föreslår att statens utgifter för transportprojekt förs över på regional 

nivå, och att en regional fastighetsskatt finansierar de fasta kostnaderna. Eftersom det finns stora 

skillnader i värdena på fastigheter i olika delar av landet och därmed skattebasen för en regional skatt 

kan intäkterna och därmed tillgänglig finansiering för transportprojekt skilja sig mellan olika regioner. 

För att råda bot på att skatteunderlaget skiljer sig mellan olika regioner, kan regioner behöva 

definieras med det i åtanke och att skattebasen breddas till att inkludera alla fastigheter och att 

skattesatsen differentieras så att vissa typer av fastigheter har högre skattesats. Utöver detta kan det 

krävas en viss inblandning från andra regioner/staten för att minska på skillnaderna och för att ersätta 

regioner för nyttan anläggningen har i andra regioner.   

I teorin kan en löpande lokal/regional fastighetsskatt införliva Hotellings (1938) princip om både 

effektivt utnyttjande och effektiv finansiering. Med effektiv finansiering menas att priset sätt enligt 

marginalkostnadsprincipen, detta uppnås genom att tillämpa brukaravgifter som avspeglar de 

samhälleliga marginalkostnaderna (inklusive de externa effekterna). Effektiv finansiering uppnås när 

de fasta kostnaderna finansieras på ett sådant sätt så att effektivitetsförlusterna minimeras. Här utgör 

fastighetsskatt en lämplig kandidat.  

Istället för att basera skatten på fastighetsvärdet som är brukligt vid lokala fastighetsskatter kan en 

transportinfrastrukturskatt baseras på ökningen i fastighetsvärden för att bättre fånga upp just 

markvärdestegringar uppkomna tack vare infrastrukturinvesteringar. För att inte fånga upp alla ökning i 

fastighetsvärden utan bara den del av ökningen som kan härledas till investeringen kan basen för 

fastighetsskatten exempelvis utgöra ökningen i fastighetsvärden i förhållande till ett nationellt 

genomsnitt. Alternativa skattebaser är ökningen i fastighetsvärdena från ett bestämt år eller en mer 

schablonmässig skattebas.  

En tillfällig fastighetsskatt på markvärdestegringar 

Ett alternativt sätt att skattevägen återföra eventuella markvärdestegringar är att mer direkt beskatta 

de värdestegringar som uppkommer med anledning av investeringen. En tillfällig och geografiskt 

begränsad fastighetsskatt (på engelska benämnd Tax Increment Financing (TIF)) är en metod för att 
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göra detta. TIF har använts i många länder under lång tid för att finansiera infrastrukturprojekt eller 

andra utvecklingsprojekt, men inte förekommit i Sverige.  

Tanken bakom TIF är att ett initialt värde på fastigheter fastställs innan investeringen påverkat 

fastighetsvärdet och att ökningen i fastighetsvärde som sen sker tillskrivs investeringen och beskattas, 

och resulterande skatteintäkter tillfaller investeraren. Det sker således en öronmärkning av intäkterna 

för att finansiera specifika investeringsprojekt. Skatten som belastar ökningen i fastighetsvärdet är 

begränsad till ett geografiskt område som antas dra nytta av investeringen och är tidsbegränsad, ofta 

upp till 20 år.  

Denna skatt förekommer i flera länder bl a. i USA, England och Kanada, och har där använts under en 

lång tid. Första gången denna metod användes för att finansiera större projekt var i Kalifornien 1952. 

Anledningen till att denna skatt introducerades då berodde på federala nedskärningar i finansieringen 

och som ett sätt att kringgå begränsningar i utgiftsökningar på statlig nivå (Weber, 2010).  

TIF anses av många vara en bra lösning för att självfinansiera projekt och därmed inte belasta 

offentliga resurser. Metoden bygger på att investeringsprojektet förväntas öka fastighetsvärdet och 

därmed även intäkterna från fastighetsskatten; skillnaden mellan basvärdet (innan investeringen) och 

fastighetsvärdet efter investeringen benämns ”skatteinkrement” (tax increment). Istället för att 

skatteintäktsökningen tillfaller kommunen, som vid en vanlig lokal fastighetsskatt tillfaller intäkten från 

TIF finansiären av projektet. Poängen bakom TIF är att projekt kapitaliserar sig i högre 

fastighetsvärden som kan fångas upp och användas för att finansiera projekt som således betalar sig 

självt. Detta medför en effektiv länk mellan de som drar nytta av projektet och de som finansierar det, i 

enlighet med Oates (1972) principer för effektivitet. 

Figur 7 visar hur en TIF fungerar. Fastighetsvärdena mäts innan projektet genomförs och 

värdestegringsökningen utöver denna nivå antas bero på investeringen och utgör skattebas för denna 

skatt. När skatten löpt ut tillfaller ökning i fastighetsvärden basen för den ursprungliga skatten (den 

lokala fastighetsskatten som är vanligt förekommande i länder med TIF). 

 

Figur 7. Tillfällig fastighetsskatt baserad på värdeökning (TIF) Källa: Weber (2010) 

 

TIF har använts för flera olika projekt: infrastrukturinvesteringar, industriell expansion, uppbyggnad av 

stadskärnor, historiska restaureringar, företagsspecifika subventioner till militärbasomläggningar m.m. 

För att fungera som enda investeringsmetod krävs att investeringen genererar minst lika mycket i 

diskonterade högre fastighetsvärden som investeringen totalt kostar. Bruekner (2001) har visat att en 
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TIF är motiverad som investeringsmetod om den kollektiva nyttighet den finansierar är 

underproducerad initialt, dvs. produceras på en nivå under den samhällsekonomiskt optimala nivån.  

Är investeringen inte underproducerad eller bara något underproducerad är TIF inte önskvärd som 

finansieringsmetod. TIF är således inte en bra metod för att finansiera projekt med lågt samhälleligt 

värde.   

Eftersom kostnaden av investeringen till stor del sker initialt och ökningen i fastighetsvärde av 

investeringen senare krävs en finansieringsmetod för att klara tidsförskjutningen. Detta kan lösas 

genom lån mot framtida skatteintäktsökningar alternativt en pay-as-you-go lösning där utvecklaren 

initialt står för kostnaden och ersättning sen erhålls när skatteintäkterna ramlar in. En OPS lösning, 

med privat finansiering, skulle kunna kombineras med en TIF.  

Det finns dock en rad brister med TIF. En kritik som ofta framförs är att även annan 

fastighetsvärdestegring, som inte beror på investeringen, fångas upp och tillfaller investeraren, 

exempelvis inflation. Dessutom kan det vara attraktivt för investerare att föreslå TIF-finansiering för 

sina projekt för att på så sätt öka möjligheten att de genomförs. TIF riskerar användas för projekt som 

inte ökar fastighetsvärdet med kostnaden av projektet, vilket tvingar andra aktörer att stå för en del av 

kostnaderna. TIF kan med andra ord utgöra en attraktiv finansieringsmetod för investeraren och 

överanvändas. Det finns också en risk att en gräddfil skapas och att denna finansieringsform kan ses 

som lockande för att den utgöra ett relativt enkelt sätt för entreprenörer att hitta finansiering för projekt 

de vill genomföra, men som kanske inte alltid är samhällsekonomiskt lönsamma (Farmer & Poulos, 

2015).  Genom TIF kan det finanspolitiska ramverket och Maastrichtkriterierna kringgås, om dessa inte 

justeras för detta. En annan kritik mot TIF är att den egentligen fångar bruttovärden, dvs intäkter som 

omallokerats från andra regioner. Investeringen i sig skapar inte högre värde totalt sett utan det rör sig 

snarare om en omallokering av resurser (se nedan för forskningsresultat kring detta).   

Ytterligare en svaghet är att fastighetsvärdena fryses initialt när projektet startar vilket innebär att 

andra ändamål en lokalfastighetsskatt har att finansiera (ex. skolor i USA) inte får del av någon 

värdeökning och därmed mindre skatteintäkter än de skulle haft utan en TIF. 

En rad utvärderingar av TIF-finansierade projekt i framför allt USA har gjorts. Det är dock svårt att 

utvärdera effekterna eftersom det inte finns något jämförelsefall att jämföra med. Vad skulle ha hänt 

om investeringen inte gjorts, eller finansierats på annat sätt? Kausaliteten är helt enkelt svår att påvisa 

(Bartik, 1999, Persky m fl 1997). De studier som har genomförts med lämpliga statistiska metoder 

finner varierande resultat. Till exempel fann Man & Rosentraub (1998) att TIF hade en positiv effekt på 

medianfastighetsvärdet i delstaten Indiana och Dardia (1998) visade att TIF hade en markant positiv 

inverkan på utvecklingen i Kalifornien. Däremot hittade Dye & Marriman (2000) en negativ inverkan av 

användandet av TIF i Chicago, och stöd för att det snarare rör sig om en omallokering av aktiviteter 

och därmed av fastighetsvärden än en ökning av värdet totalt sett. Redfield (1995) fann också att det 

snarare var frågan om en omallokering av aktivitet än ny aktivitet.30 

Värdestegringen beror även på vilken typ av investering det är. En rad forskare har funnit ett positivt 

samband mellan just transportinfrastrukturinvesteringar och ökad affärsverksamhet och 

fastighetspriser (Batrik 1991, Mills och Hamilton, 1994, Boarnet 1998, Voith 1993 och McDonald och 

Osuli 1995). Weber m fl. (2007) har studerat hur avståndet till investeringen och vilken typ av 

investering det är påverkar värdeökningen. Bl a visade man att fastigheter nära framförallt industriella 

investeringar har sämre värdeutveckling än de fastigheter som ligger längre ifrån. Detsamma gäller för 

                                                      
30 Andra resultat är bl a. från Man (2001) som påvisade ett positivt samband mellan TIF-finansierade 

infrastrukturprojekt och företags investeringsvolym. Däremot påvisade Weber m fl. (2003) inget stöd för högre 

kommersiella fastighetsvärden i regioner som använt TIF jämfört med de regioner som inte använt TIF. Smith 

(2006) studerar hur värdet på flerfamiljsfastigheter påverkas av TIF och hittade att TIF påverkade nivån på 

investeringarna som görs, vilket i sin tur påverkade värdet på flerfamiljsfastigheterna. 
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kommersiella investeringar, om än i lägre grad. En investering bestående av en mix av kommersiell 

investering och bostäder ökar värdet i närheten av investeringen.    

Det är inte självklart hur skatten ska utformas, hur långt den ska sträcka sig geografiskt och 

tidsmässigt. Tidigare studier har funnit att värdestegringens omfattning beror på typen av investering 

och att hur värdestegringen sträcker sig geografiskt beror på vad det är för investering. Hur stor andel 

av värdestegringen som ska återföras och därmed skatteandelen behöver också bestämmas. En hög 

skattesats minskar de positiva incitamentseffekterna att använda marken effektivt då värdestegringen 

ändå mest skattas bort. En hög skattesats krävs dock troligen för att finansiera investeringen.    

Återigen är det viktigt att det är rätt ”skattekollektiv” som finansierar investeringen, dvs. de som drar 

nytta av den. Detta innebär att varje projekt i teorin bör finansieras av ett unikt skattekollektiv; de som 

drar nytta av investeringen. Det innebär att skatten i vissa fall ska tas ut nationell nivå, i andra fall på 

regional, kommunal eller stadsdelsnivå, eller till och med på samfällighetsnivå, beroende på hur stor 

geografisk spridning nyttan av projektet har.31 

De flesta länder som tillämpar TIF-finansiering har redan lokala fastighetsskatter som finansierar 

andra aktiviteter, t ex. skolor. I Sverige har vi inte denna tradition vilket innebär att ny lagstiftning krävs 

men kan samtidigt utgöra en fördel då skatteintäkterna från lokala fastighetsskatter inte konkurrerar 

med andra användningsområden. Däremot har Sverige en hög grad av kommunal finansiering genom 

inkomstskatt. 

Genomföra justeringar i det kommunala utjämningssystemet 

Sverige har en lång tradition av kommunal självstyrelse, som ytterst handlar om att genom folkvalda 

beslutande församlingar ge möjlighet till ansvarstagande och inflytande över gemensamma 

angelägenheter. Såsom framkommit tidigare i rapporten innebär detta också att 

kommuner/kommunförbund tydligt framför synpunkter när nationell infrastruktur planeras och som 

påverkar kommunen. De driver även på för att få infrastrukturinvesteringar till den egna kommunen, 

vilket bl.a. kan ses i fallet Ostlänken. Kommuner och landsting ska enligt kommunallagen ha en god 

ekonomisk hushållning i sina verksamheter och som huvudregel upprätta sin budget så att intäkterna 

överstiger kostnaderna. 

 

Statsbidragen är en viktig förutsättning för att kommunsektorn ska kunna bedriva sin verksamhet. 

Dessa består av generella och riktade bidrag. Syftet med det kommunala utjämningssystemet är att 

skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting i landet att kunna 

tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och andra 

strukturella förhållanden. Meningen är att skillnader i kommunalskatt i stort ska spegla skillnader i 

effektivitet, service- och avgiftsnivå och inte bero på skillnader i strukturella förutsättningar. 

Utjämningssystemet består i dag av fyra olika delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 

strukturbidrag och regleringsbidrag/-avgift. 

Kostnadsutjämningen utgår från ett antal delmodeller där en avser kollektivtrafik. Standardkostnaden 

beräknas länsvis med hjälp av en regressionsmodell baserad på länets bosättningsstruktur, 

arbetspendling över kommungränser och andelen boende i tätorter. Kollektivtrafikmodellen är 

gemensam för både kommuner och landsting. I modellen utjämnas för den allmänna kollektivtrafiken 

(Statskontoret, 2012). 

Utgångspunkten för den kommunala finansieringsprincipen är att staten inte utan finansiering, t.ex. 

höjda statsbidrag, ska införa nya obligatoriska uppgifter för kommuner och landsting, göra tidigare 

                                                      

31 I kommittédirektiven till Finansiering av offentliga infrastrukturinvesteringar via skatter, avgifter och privat kapital 

(Dir 2016:59) ska en statlig infrastruktur utredas.  
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frivilliga uppgifter till obligatoriska, ändra ambitionsnivån på befintliga uppgifter eller göra 

regeländringar som påverkar kommuners möjligheter att ta ut avgifter (Prop. 1993/94:150 bilaga 7) 

Reciprokt skulle det kunna anföras att om staten genom investeringar i kommunen och där nyttan till 

stor del hamnar i kommunen och därmed förbättrar dess ekonomiska förutsättningar borde det vara 

möjligt att justera statsbidragen. Att utveckla en modell för en justeringsfaktor lär dock bli komplicerat 

och kopplingen mellan markvärdestegring och finansiering mindre tydlig än om en kommunal 

fastighetsskatt används. En koppling till statsbidragen skulle likt fallet kommunal medfinansiering 

innebära att kommunen kommer att ta ett större finansieringsansvar för den nytta som bedöms tillfalla 

kommunen. 

Andra skatter      

Infrastrukturinvesteringar i sig kan leda till ökad affärsverksamhet kring stationerna och därmed högre 

vinster, vilket i förlängningen leder till ökade skatteintäkter från bolagsskatten. Dessutom ger en 

växande affärsverksamhet upphov till höjda momsintäkter. Dessa skatter ger ökade statliga 

skatteintäkter. Men för att skatteintäkterna ska öka totalt sett kan det inte vara frågan om en 

omallokering av aktiviteter från ett område som inte gynnas av investeringen till ett område som 

gynnas utan det måste röra sig om ökad verksamhet totalt sett. Även om dessa skatteintäkter är svåra 

att öronmärka och använda till finansiering av infrastrukturprojekt ökar de totala statliga 

skatteintäkterna.   

På kommunalnivå kan skatteintäkterna öka om kommuninvånarnas inkomster ökar pga till exempel 

tillgänglighet till höghastighetståg. Eftersom tillgängligheten ökar och fler arbetstillfällen därmed blir 

möjliga och/eller fler tjänsteresor kan genomföras ökar produktiviteten och med den 

kommuninvånarnas inkomster i de kommuner som erhåller en station. Storleken på ökningen är 

sannolikt ganska blygsam. Denna skattebasökning kan dock bidra till finansieringen av lokal 

infrastruktur eller till medfinansiering av statlig infrastruktur.   

En slutsats från en studie som presenteras i litteraturgenomgången senare i denna rapport är att 

effekterna av höghastighetståg inte primärt ger ökade intäkter från fastighetsskatter utan snarare har 

positiva effekter på kommunala intäkter, framförallt inom en radie på 5 km från stationsläget 

(Hernadez & Jimenez (2014)).  (Även Sverigeförhandlingen räknar med ökade skatteintäkter från 

redan existerande skatter på ca 40 till 50 miljoner kr per år).  

ANDRA MARKVÄRDEÅTERFÖRINGSMETODER PÅ MER ELLER MINDRE 

FRIVILLIG BASIS 

Metoder baserade på principer om stadsutveckling 

Skatter och avgifter är tvingande och inte baserade på frivillighet. Det finns även metoder att finansiera 

transportinfrastrukturprojekt på mer frivillig väg. Ett sådant sätt som främst används i andra länder är 

genom införandet av sk Business Improvment District (BID). Dessa bygger på en formaliserad 

samverkan mellan olika fastigheter, företag och boende i ett geografiskt begränsat område med syftet 

att utveckla området. Tanken är att det värde en investering ger området är det som ska finansiera 

investeringen. Samverkan mellan de olika intressenterna kan vara på mer eller mindre frivillig basis 

och antingen utgöra en avgift eller en skatt. Ofta är det aktörerna i stadsdelen som initierar 

investeringen. Denna typ av samverkan och finansieringsmetod har varit vanlig utomlands, men det 

finns även ett antal exempel i Sverige på mindre BID-projekt. Lagstiftningen i EU är generellt sett inte 

lika anpassad för att uppmuntra till BIDs vilket sannolikt är en av förklaringarna till varför BIDs används 

i mindre utsträckning i EU än i Nordamerika. För att BIDs ska användas i en större omfattning krävs 

sannolikt ny lagstiftning.  
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BIDs är mer lämpad för mindre utvecklingsprojekt som är geografiskt begränsade än för omfattande 

investeringar med stor geografisk spridning, men kan användas som en delfinansiering även till större 

infrastrukturprojekt (så som stationsuppbyggnad vid höghastighetsjärnvägen). Samfälligheter skulle t 

ex. kunna utgöra en lämplig enhet för många BID projekt.      

En annan metod, ofta benämnd TOD (Transit Oriented Development), bygger på att en 

transportinfrastrukturanläggning möjliggör utbyggnaden av ett nytt område eller ny stadsdel. Ett 

närliggande exempel på detta är Ørestad i Köpenhamn. Ørestad är en ny stadsdel i Köpenhamn som 

är uppbyggd kring en metrostation. Marken som metron byggdes på ägdes till 55 procent av 

Köpenhamns kommun och till 45 procent av danska staten. Tanken bakom TOD var att finansiera 

utbyggnaden av metron med hjälp av dels de markvärdestegringar som utbyggnaden av 

infrastrukturen ledde till, dvs. försäljning av marken, och dels genom att öronmärka framtida intäkter 

från metron. Initialt finansierades utbyggnaden med ett 30-årigt lån garanterat av danska staten. 

Kostnaden för projektet beräknades uppgå till 5,2 miljarder danska kronor men slutade på en mer än 

fördubblad kostnad, 12,3 miljarder (Knowles 2012). Även antalet resenärer överskattades i enlighet 

med Flyvbjergs hypoteser för överskattningar av megaprojekt. Fördyrningen har danska skattebetalare 

fått stå för.  

Att Ørestad är ett exempel där finansieringen underskattades betyder inte att TOD projekt är dåliga, 

men man ska vara vaksam så att inte skattebetalarna i slutändan står för en merpart av kostnaderna. 

Detta är en reell risk då många av de inblandade aktörerna har starka incitament att driva på för att 

projektet genomförs. 

Regler om markvärdestegringsexpropriation 

Denna typ värdeåterföring baseras inte på frivillighet, men kan i förlängningen bidra till en mer eller 

mindre frivillig finansiering. Värdestegringsexpropriation enligt expropriationslagen har inte tillämpats, 

men reglerna finns, eventuellt tillämpliga eller för att användas som påtryckningsmedel i en 

förhandlingssituation.  

Det bör nämnas att när begreppet oförtjänt markvärdestegring introducerades genom SOU 1957:43 

gjordes en analys av vad som skulle avses med oförtjänt. Markvärdestegringar uppkommer av många 

olika anledningar, och det som man ville identifiera och lägga till grund för värdeåterförande till 

samhället var sådant som hade uppkommit pga samhällets åtgärder. De förbättringsåtgärder som 

fastighetsägaren tillförde sin fastighet skulle uppenbarligen tillfalla fastighetsägaren. Även förändring 

av värdet pga inflationen ansågs givet tillhörigt fastighetsägaren. Det som sedan särskilt diskuterades 

var andra orsaker till markvärdestegringar, såsom allmän ekonomisk utveckling i en viss ort, 

planläggning (tilldelade byggrätter), hyresregleringens borttagande, räntesänkning. Från 1990-talet har 

vi också sett stora effekter på fastighetsvärdena pga omfattande räntesänkningar över 10-20 års tid. 

Det som dock i detta sammanhang är av särskilt intresse är det som togs upp i nämnda SOU om 

infrastrukturinvesteringar som orsak till markvärdestegring, och att detta skulle kunna definieras som 

oförtjänt för fastighetsägaren. Utredningen år 1957 får förstås ses utifrån den dåvarande 

samhällsutvecklingen och politiska situation, och när vi idag 70 år senare analyserar liknande frågor 

har mycket förändrats. 

I 2 kap 11 § expropriationslagen finns ett verktyg för det allmänna att tillgodogöra sig för markägaren 

oförtjänta värdeökningar som uppstått enbart till följd av offentliga investeringar genom att expropriera 

en fastighet om det med skäl kan antas att en bygg- eller anläggningsåtgärd som vidtas medför ett 

väsentligt ökat värde för en fastighet i områdets omedelbara närhet eller avsevärt utökar möjligheterna 

att använda en sådan fastighet. Det ger således en rätt att expropriera en fastighet som man räknar 

med ska stiga i värde till följd av samhälleliga investeringar, som till exempel 

järnvägsinfrastrukturinvesteringar.  
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När reglerna om värdestegringsexpropriation infördes var tanken att de skulle bidra till en dämpning av 

prisstegringen på mark och att de värdestegringsvinster, som hade uppkommit genom det allmännas 

insatser, skulle komma samhället till godo, bl a genom att kommunerna gavs möjlighet att förvärva 

mark på ett tidigt stadium och genom den numer upphävda presumtionsregeln i 4 kap. 3 § ExL, som 

innebar att förväntningsvärden inte skulle ersättas (Dahlsjö m.fl, 2015).  

För att en fastighet ska kunna exproprieras på denna grund krävs att det med hänsyn till kostnader för 

åtgärden och övriga omständigheter är skäligt. Det skulle inte anses skäligt att expropriera en fastighet 

där samhället får en särskild ersättning av fastighetsägaren till kostnader för en särskild åtgärd. 

Expropriation kan enbart komma i fråga innan de eventuellt värdehöjande åtgärderna har vidtagits, 

och en förutsättning för expropriationstillstånd är att planeringen av åtgärderna har nått så långt att det 

står klart att de verkligen kommer att genomföras. Det krävs ingen detaljredovisning, men det är 

nödvändigt att tillståndsprövningen kan bygga på en någorlunda säker uppfattning om den effekt som 

åtgärderna får på kringliggande mark och att åtgärdernas art och omfattning kan redovisas i stora 

drag. Sedan bygg- eller anläggningsåtgärderna har påbörjats kan expropriation inte tillgripas, vilket 

framgår av att lagtexten tar sikte på enbart framtida verksamhet (Dahlsjö m.fl, 2015).  

Expropriationsrätt kan medges endast för den som ska utföra byggnads- eller anläggningsåtgärden 

och befogenheten gäller endast fall då värdestegringen eller nyttoeffekten av det allmännas åtgärder 

är av mera betydande omfattning. Det krävs att expropriation ter sig som ett skäligt alternativ, vilket bl. 

a. innebär att den exproprierande inte får välja ut bara en enstaka fastighet, om värdestegringen 

omfattar ett stort antal fastigheter och ett sådant förfarande skulle te sig stötande (Dahlsjö m.fl, 2015). 

Någon ansökan om värdestegringsexpropriation har aldrig varit föremål för regeringens prövning. 

Förmodligen var det inte heller avsikten – i prop. 1971:122 anfördes att regeln kunde få avsevärd 

betydelse redan genom att existera, som grundval för förhandlingar mellan det allmänna och 

fastighetsägaren, och att fastighetsägaren borde kunna freda sig från expropriation genom att frivilligt 

ersätta samhället för den markvärdestegring som kan beräknas uppstå till följd av del allmännas 

insatser. En sådan lösning, ansågs i propositionen från 1971 lämplig exempelvis då en ny väg dras 

fram och betydande värdestegring därigenom uppkommer på kringliggande mark.32 Nu är det 

förmodligen Trafikverket som är den aktör som kan ha expropriationsrätt och kommunen den som 

förhandlar för att erhålla medel till medfinansiering vilket innebär att det är ytterligare en aktör 

inblandad, men i praktiken torde det inte utgöra en större skillnad för fastighetsägaren. 

Det bör noteras att den värdestegringsexpropriation som nämns ovan gäller i de fall där man 

exproprierar fastigheten i sin helhet. Det som är av intresse i detta projekt är möjligheten att komma åt 

enbart värdestegringen, men inte fastigheten i sin helhet. För den fastighetsägare som behåller sin 

fastighet uppkommer en värdestegring, men den realiseras endast när överlåtelse sker. Innan dess är 

värdestegringen enbart teoretisk.  

Det finns därför två olika delar, eller om man ser det som två möjliga steg, för att kunna fånga in 

värdestegringen: 

 Värdestegring utifrån ökat fastighetsvärde för befintlig fastighetsägare 

 Värdestegring vid överlåtelse (försäljning) av fastigheten 

Överlåtelse sker naturligtvis vid olika tidpunkter för de fastigheter som omfattas av områdena med 

markvärdestegringar, inklusive fastigheter med överlåtelse mer än en gång under perioden för 

genomförande av projektet. I det förstnämnda fallet måste man använda sig av uppskattade värden, 

såsom fastighetstaxeringar. I det sistnämnda fallet finns ett konkret belopp och därmed en faktisk 

markvärdesökning. Denna ökning måste förstås delas upp i delar där fastighetsägarens egna insatser 

                                                      

32 Prop. 1971:122, s. 164. 



 
 

 

 
10214612 •     | 63   

utgör en del, allmän prisutveckling och andra generella faktorer en annan del, och sedan det som kan 

hänföras till just höghastighetsjärnvägen och dess effekt. 

Nationell samfällighet 

Kanske är det möjligt att använda någon mer fastighetsrättslig form av samverkan för att bidra till 

finansiering av stora infrastrukturprojekt.  En tanke om en slags nationell - eller möjligen regional - 

samfällighetsförening, som skulle kunna taxera ut en avgift från och omfatta fastigheter som anses ha 

nytta av infrastrukturen och därför ökar i värde har lanserats. Huvuddragen beträffande 

gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar presenteras här. 

När flera fastigheter inom t ex samma by eller kvarter behöver tillgång till anläggningar utanför den 

egna fastighetens gränser, till exempel vägar, kan Lantmäterimyndigheten bilda en 

gemensamhetsanläggning för detta ändamål. Enligt 1 § Anläggningslagen (1973:1149), AL är det 

fråga om inrättandet av en anläggning som är gemensam för flera fastigheter och tillgodoser ändamål 

av stadigvarande betydelse för dem. Förutom att anläggningen ska vara av stadigvarande betydelse 

för fastigheten anges i 5 § AL som villkor för att en gemensamhetsanläggning ska få bildas, att det ska 

vara av väsentlig betydelse för fastigheten att ha del i anläggningen och enligt 6 § får den inrättas 

endast om fördelarna av ekonomisk eller annan art av anläggningen överväger de kostnader och 

olägenheter som anläggningen medför, det s.k. båtnadsvillkoret. Enligt 7 § får en 

gemensamhetsanläggning inte inrättas, om ägarna av de fastigheter som skall delta och 

hyresgästerna i sådana fastigheter mera allmänt motsätter sig åtgärden och har beaktansvärda skäl 

för det, det s.k. opinionsvillkoret. En gemensamhetsanläggning kan i vissa fall således bildas även om 

inte alla parter är överens; Lantmäterimyndigheten har då möjlighet att tvångsansluta fastigheter. 

En gemensamhetsanläggning bildas enligt 2 § AL genom en anläggningsförrättning. Vanligtvis rör det 

sig om lokala företeelser som vägar, parkeringsplatser, bryggor, lekplatser eller 

uppvärmningsanordningar, inte om regionala eller nationella infrastrukturanläggningar. Det är 

fastigheterna som är anslutna till en gemensamhetsanläggning, och inte ägarna personligen, vilket 

innebär att det som beslutas i lantmäteriförrättningen även gäller för framtida ägare, att fastighetens 

rätt till anläggningen är säkrad för framtiden och att det finns en ekonomisk trygghet för anläggningens 

framtida drift och underhåll.  

En gemensamhetsanläggning hanteras enligt 14 § AL genom att en samfällighetsförening bildas. 

Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL) anger hur stadgar antas, en styrelse utses 

och föreningsstämma anordnas. När samfällighetsföreningen har bildats av och registrerats hos 

Lantmäterimyndigheten blir föreningen en juridisk person. Föreningen har rätt att uttaxera avgift av 

medlemmarna för drift och underhåll och för att finansiera byggande av anläggningen kan föreningen 

exempelvis. ta lån. Medlemmar är ägarna till de fastigheter som ingår i gemensamhetsanläggningen.  

AL och SFL bygger på att man praktiskt kan sköta en gemensam anläggning, dvs att det är hanterbart. 

Det vanliga är att mindre än 100 delägande fastigheter utgör samfälligheten, även om det finns en del 

större gemensamhetsanläggningar – den största med 2 974 delägare (Närlunda GA:4 i Ekerö 

kommun). Den har följande ändamål: vägar med tillhörande slänter, diken och dagvattenbrunnar, 

mötesplatser, vägbelysning, parkeringsplatser, grönområden, gång-och cykelvägar och gångbanor. 

Ohlsson (2012) beskriver stora gemensamhetsanläggningar med statistik och analys av deras 

funktion. Av knappt 80 000 registrerade gemensamhetsanläggningar år 2011 hade endast 120 fler än 

500 delägare. Tanken i AL och SFL är en demokratisk förankring och samtidigt närliggande 

anläggning utifrån fastighetens behov. Ju större gemensamhetsanläggningar som bildas, desto större 

problem uppstår i att hantera och känna förankring till den och till sin samfällighetsförening.  

De konkreta saker som krävs för förvaltningen enligt SFL är att årsmöte, styrelse och revisorer, samt 

valberedning, dvs med ett associationsrättsligt perspektiv. Att kalla 3 000 delägare och bereda plats 
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för dem i ett årsmöte (även om väldigt många inte kommer) är ett problem i sig. Man kan i ett sådant 

fall fråga sig om det inte bör vara ett kommunalt åtagande. Denna fråga är aktuell i många 

sammanhang. Det har t ex diskuterats i Västra Hamnen i Malmö, där fastigheterna har knutits ihop 

genom fyra olika gemensamhetsanläggningar för sopsugning inklusive dockningsstation, 

kommunikationsytor & planteringsytor, dagvattensystem respektive belysningsanläggning (Malmö 

Hamnen GA:4-7). Fastighetsägarna uppfattar att de dels är många delägare, och dels att många av 

dessa ändamål kan uppfattas vara kommunens angelägenhet, och att de därigenom får betala dubbelt 

– både för sin andel i gemensamhetsanläggningen och genom kommunalskatten. 

Förmodligen skulle det kräva relativt omfattande förändringar av lagen för att kunna bilda nationella 

eller åtminstone regionala gemensamhetsanläggningar, kanske särskilt då kraven på nytta för 

fastigheten av att få ha del i anläggningen inte självklart blir uppfyllt.  

ANDRA FINANSIERINGSFORMER SOM INTE BASERAS PÅ 

MARKVÄRDEÅTERFÖRING  

Offentlig-privat samverkan  

Även om definitionerna varierar, är alla baserade på en gemensam princip att OPS är en 

upphandlingsprocess med syftet att tillhandahålla tjänster eller tillgångar genom ett offentlig och privat 

samarbete. OPS är således inte primärt en finansieringsform. Exempel på olika former av OPS är 

koncessioner, bygga, driva och överföra i olika former och leasing. 

Genom OPS överförs projektrisker från den offentliga till den privata sektorn med syftet att få en 

förbättrad effektivitet i projektet. Det finns en diskussion om vilka effektivitetsvinster som finns att 

hämta med ett OPS-projekt jämfört med att genomföra det enligt gängse metoder. Metodmässigt är 

det svårt att jämföra i och med att infrastrukturen inte byggs två gånger och det finns få projekt att 

studera där kontraktstiden löpt ut. 

En central fråga är vilket mervärde som erhålls, Value for Money (VFM) genom ett OPS-projekt. VFM 

definieras i litteraturen som det mervärde som tillförs projektet genom att använda OPS, t ex om 

tjänster av samma kvalitet och kvantitet tillhandahålls av privata sektorn till en lägre kostnad jämfört 

med om den tillhandahålls av den offentliga sektorn. De lägre kostnader som erbjuds av privata 

företag uppnås genom en större effektivitet. OPS kommer bara att skapa mervärde om den privata 

sektorn är så effektiv att den kompenserar för kostnadsskillnaden mellan projektets vägda 

genomsnittskostnad för kapital (WACC) och den riskfria räntan (Rf). Effektivitetsvinsten uppstår 

genom riskfördelning och hur det privata företaget hanterar risken. OPS skulle vara förmånligt om den 

privata sektorn hanterar risk bättre än den offentliga sektorn och genom detta kan begränsa eventuella 

kostnadsökningar. Därför är riskfördelning och lämpliga riskvärderingsmodeller viktiga frågor för OPS 

(Sarmento & Renneboog, 2014). 

Oavsett hur OPS-bolaget väljer att finansiera sin verksamhet kommer långivare och/eller aktieägare 

att vilja ha ersättning (avkastningskrav) för den risk de tar för att finansiera OPS-bolagets verksamhet. 

Långivarnas avkastningskrav motsvaras av räntekostnaderna medan kostnaden för det egna kapitalet 

är det samma som aktieägarnas avkastningskrav. Vid beräkning av OPS-bolagets genomsnittliga 

kapitalkostnad WACC görs en sammanvägning av ersättningen till både aktieägare och långivare. 

OPS-bolagets genomsnittliga kapitalkostnad är alltid lägre än vad kostnaden för eget kapital är på 

grund av att ett företags räntekostnader är skattesubventionerade vilket medför att den genomsnittliga 

kapitalkostnaden är lägre. 

Riskfördelningen i OPS har studerats ingående och beskrivits i en mängd artiklar. En genomgående 

slutsats som bl a beskrivs av Irwin är att regeringar bör vara beredda på att bära projektspecifika risker 

som de kontrollerar eller har en stor förmåga att påverka, exempelvis risker relaterade till tekniska 



 
 

 

 
10214612 •     | 65   

standarder som de själva beslutar om. De bör också vara beredda att bära risker där det inte finns 

någon klar fördel att risken överförs till OPS-bolaget (Irwin, 2007). 

I Norge har man tidigare valt att se OPS som en metod för att inkludera LCC (Life-Cycle Cost) i 

infrastrukturinvesteringar och betraktar OPS som en genomförandestrategi för detta. Man menar att 

genom att ge en entreprenör ansvar för både konstruktion och underhåll i ett infrastrukturprojekt 

skapas förutsättningar för såväl innovation i utförandet som i nya tekniska lösningar och 

konstruktionsmetoder. Med detta ska infrastrukturprojekt bli mer kostnadseffektiva och ge mer 

infrastruktur för pengarna.  

I Norge kommer även fortsättningsvis användningen av OPS att vara en del i en differentierad 

kontraktsstrategi inom vägsektorn. En viktig komponent kommer att vara den kunskapsåterföring som 

förutses ske mellan OPS projekten och mer traditionella utförandeentreprenader. Regeringen ansåg 

också att det var en styrka att kunna avtala om vilken kvalitet som skulle gälla under hela OPS-

perioden (Meld. St. 25, 2014-2015). I den norska modellen är det viktigt att reducera 

finansieringskostnaden i OPS-projekten genom att staten står för finansieringen, men med 

bibehållande av ett tryck på OPS-bolaget att leverera enligt avtalet. 

Med detta synsätt blir det viktigt att värdera hur Trafikverket eller andra beställare arbetar med 

projektrisker och riskfördelning mellan Trafikverket och de parter som Trafikverket upphandlar. Enligt 

Trafikverket sker få kostnadsökningar i byggskedet. Det här kan ha olika förklaringar: Detaljerad 

upphandling och projektstyrningen. En nackdel med detta är att det blir svårt för entreprenören att 

arbeta effektivare. Trafikverket arbetar dock med olika upphandlingsformer för att effektivisera så det 

kan vara så att det påverkar effektiviseringspotentialen för OPS i Sverige.  

Vad gäller OPS och det finansiella ramverket har regeringen vid olika tillfällen framfört att staten lånar 

billigare än ett privat bolag och att kapitalkostnaderna för staten skulle öka vid ett val av OPS som 

finansieringsform. Ett skäl till detta är att staten, via Riksgälden, lånar på kapitalmarknaden med 

skattekollektivets återbetalningsförmåga som säkerhet medan ett OPS-bolag lånar med enbart OPS-

avtalet som säkerhet.  

Riksgäldskontoret genomförde en beräkning av skillnaderna i finansieringskostnader i ett tänkt fall och 

givet de antaganden som gjordes var skillnaden ca 40 % (Riksgäldskontoret, 2015). Regeringen 

bedömde i infrastrukturpropositionen (Prop. 2012/13:25) att OPS på samma sätt som intern 

lånefinansiering kunde innebära en risk för att budgetdisciplinen försvagades. Regeringen såg det 

som ett problem att OPS under investeringsperioden riskerade att urholka den styrande funktion som 

utgiftstaket innebär samt medföra en risk att inte tillräcklig hänsyn togs till belastning på finansiellt 

sparande och ökad bruttoskuldsättning, eftersom utgifterna dyker upp på statsbudgeten först när 

objektet öppnas för trafik (Prop. 2012/13:25). Med tanke på att finansieringen avviker från 

budgetlagens huvudregel om anslagsfinansiering krävs Riksdagens godkännande för en OPS-lösning. 

Det behövs även ett bemyndigande att ingå åtaganden om framtida utgifter, dvs. att framtida anslag 

intecknas. Budgetlagen innebär i sig inga juridiska hinder för att använda privat kapital vid 

infrastrukturinvesteringar.  

Genom offentlig privat samverkan eller lånefinansiering tillkommer inga nya resurser till utgiftsområde 

22 utan det som sker är en omperiodisering av betalningarna från staten över en längre period. Detta 

innebär en begränsning av handlingsfriheten för kommande regeringar och riksdagar och vad som kan 

ingå i de nationella planer som kommer att beslutas. Riksdagen beslutar om budgeten och tillgängliga 

anslag ett år i taget. Beslut om låneramar, resurser till längre avtal m.m. beslutas för längre perioder, 

vilket möjliggör ingående av olika avtal som binder staten. En fråga som behandlats av tidigare 

regeringar är den om rättvisan mellan generationer och lånefinansiering (Skr. 2010/11:79). Om 

nuvarande generationer drar på sig stora skulder under antagandet att dessa skulder sedan 

finansieras av framtida generationer kan en sådan finansiering leda till orättvisa mellan 

generationerna. I fråga om investeringar i infrastruktur kommer dock framtida generationer ha nytta av 
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den så rättviseargumentet mot lån inom detta område är begränsat givet att infrastrukturen används 

som planerat. 

Regler om OPS som byggkoncession 

Beroende på OPS-lösningarnas individuella upplägg kan flera olika lagrum vara tillämpliga. 

Bedömningen av de olika inslagen i parternas relation bör enligt EU-domstolen i fallet Scala (C-

399/98, ECLI:EU:2001), bedömas så att inte de avsedda effekterna av upphandlingsdirektivet 

äventyras.  

Termen offentlig-privat partnerskap är inte definierad i svensk lagstiftning eller på gemenskapsnivå, 

men gäller enligt Kommissionens Grönbok (Europeiska Gemenskapens kommission) de former för 

samarbete mellan offentliga myndigheter och näringsliv som syftar till att säkerställa finansiering, 

genomförande, modernisering, förvaltning eller underhåll av en infrastruktur eller tillhandahållande av 

en tjänst. I EG-rätten finns ett direktiv om upphandling av byggkoncessioner, men ingen särskild 

reglering för OPS. Dock gäller även här, att varje åtgärd, oavsett om den grundas i avtal eller är 

ensidig, varigenom en offentlig huvudman anförtror genomförandet av en ekonomisk verksamhet till 

tredje man, ska följa fördragets bestämmelser och principer, t ex. angående likabehandling, 

proportionalitet, etableringsfrihet och rätt att konkurrera på lika villkor (Europeiska Gemenskapens 

kommission, 2004). Vilka regler som ska tillämpas vid valet av privat partner beror enligt 

kommissionen främst på egenskaperna i det avtal som denne har ingått med den upphandlande 

myndigheten. I propositionen 2015/16:195 definieras en byggkoncession som ett kontrakt av samma 

slag som ett byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av en 

rätt att utnyttja anläggningen (Prop. 2015/16:195). 

En OPS som upphandlingsform kan alltså beskrivas som en byggkoncession. Enligt en definition i 2 

kap 4 § gamla LOU är en byggkoncession "…ett kontrakt av samma slag som ett 

byggentreprenadkontrakt men som innebär att ersättningen helt eller delvis utgörs av rätt att utnyttja 

anläggningen." En förutsättning för att en upphandling ska anses som en byggkoncession är alltså att 

entreprenören helt eller delvis får betalt av tredje man som nyttjar anläggningen. Exempelvis kan det 

röra sig om att avgifter utgör en betydande del av entreprenörens ersättning. Det fordras även att 

entreprenören tar en reell risk, för att en upphandling ska falla under definitionen byggkoncession.  

Tre direktiv om upphandling har antagits inom EU under 2014, däribland ett direktiv om tilldelning av 

koncessioner, dir. 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner, det s.k. LUK-

direktivet. Direktivet syftar till att ge en rättslig ram för tilldelning av koncessioner som är ”lämplig, 

balanserad och flexibel” och därigenom säkerställa, ett effektivt och icke-diskriminerande 

marknadstillträde för alla leverantörer och till att skapa rättssäkerhet (Prop. 2015/16:195). LUK-

direktivet saknar detaljerade förfaranderegler men innehåller å andra sidan bestämmelser som anger 

förfarandegarantier och som innebär att de allmänna EU-rättsliga principerna ska iakttas. 

Upphandlande myndigheter och enheter får därigenom stor frihet att själva organisera förfarandet för 

val av leverantör (Prop. 2015/16:195). 

Tillämpliga regler beträffande OPS fanns tidigare främst i 13 kap. lagen (2007:1091) om offentlig 

upphandling (LOU) och i Avtalslagen. Lag (2016:1145) om offentlig upphandling ersätter från den 1 

januari 2017 tidigare lag och en helt ny lag  (2016:1147) om upphandling av koncessioner som saknar 

föregångare i svensk rätt har antagits av riksdagen. 

Lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner gäller enligt 1 kap 2 § för bl. a.33 upphandling av 

byggkoncessioner som genomförs av en upphandlande myndighet eller enhet. Med upphandling 

avses i lagen de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa byggentreprenader genom tilldelning av en 

koncession. Lagen ska enligt 1 kap 4 § tillämpas när värdet av upphandlingen överstiger tröskelvärdet 

                                                      

33 Lagen omfattar även tjänstekoncessioner men dessa utelämnad i föreliggande text. 
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som anges i 5 kap. 1 § - vilken hänvisar till det värde som anges i dir 2014/23/EU artikel 8. När det 

gäller stora infrastruktursatsningar, kan värdet normalt antas överstiga tröskelvärdet. När värdet 

beräknas ska det enligt 5 kap 2 § huvudsakligen uppskattas till koncessionshavarens sammanlagda 

omsättning till följd av koncessionen under dess löptid. 

I 1 kap 8 § finns legaldefinitionen av byggkoncession, viken är central för bedömningen av 

upphandlingsbehovet. Med begreppet avses en koncession om byggentreprenad genom vilken en 

upphandlande myndighet eller en enhet anförtror till koncessionshavaren utförandet eller både 

projektering och utförande av arbete som är hänförligt till en verksamhet som listas i bilaga 1, 

förteckning över byggentreprenadkontrakt; utförande eller projektering och utförande av byggnadsverk 

eller realiseringen av ett byggnadsverk enligt krav som ställs upp av en upphandlande myndighet eller 

enhet som utövare ett avgörande inflytande över projektering eller typen av byggnadsverk. Ett 

byggnadsverk är enligt 1 kap 9 § definierat som resultatet av bygg- och anläggningsarbete som 

vidtagits, om resultatet självständigt fyller en teknisk eller ekonomisk funktion.  

Själva koncessionen är enligt 1 kap 13 § det skriftliga kontrakt med ekonomiska villkor som ingås 

mellan en upphandlande myndighet och en koncessionshavare där kontraktet utgör en 

byggkoncession och ersättningen för arbetet utgörs antingen av enbart rätten att utnyttja föremålet för 

koncessionen eller dels av en sådan rätt, dels betalning, och kontraktet omfattar att en sådan 

verksamhetsrisk som beskrivs i 22 § övertas av koncessionshavaren. Ersättningen till leverantören får 

inte utgå endast som betalning från den upphandlande myndigheten eller enheten, eftersom 

ersättningen då inte till någon del är avhängig av leverantörens egen rätt att utnyttja tjänsten eller 

byggnadsverket. I sådana fall utgör kontraktet i stället ett sedvanligt tjänste- eller 

byggentreprenadkontrakt varigenom myndigheten eller enheten anskaffar en tjänst eller 

byggentreprenad mot betalning (Prop. 2015/16:195). 

En verksamhetsrisk beskrivs i 1 kap 22 § som en efterfrågerisk eller utbudsrisk eller båda. 23 § 

utvecklar resonemanget om vad riskövertagandet innebär för koncessionshavaren, nämligen att 

denne inte får någon garanti för att bli kompenserad för de investeringar som görs och de kostnader 

som uppstår vid utnyttjandet av det byggnadsverk som är föremål för koncessionen och vidare att 

denne utsätts för en verklig exponering för förändringar av marknaden på så sätt att eventuella 

förluster för koncessionshavaren inte endast är nominella eller försumbara. Innebörden av övergång 

av verksamhetsrisken förklaras i LUK-direktivet artikel 5.1 andra stycket. Den upphandlande 

myndigheten eller enheten ska överföra verksamhetsrisken till koncessionshavaren. 

Koncessionshavaren ska anses överta verksamhetsrisken om denne, vid normala 

verksamhetsförhållanden, inte är garanterad att få tillbaka medel motsvarande de investeringar som 

gjorts och de kostnader som uppstått vid utnyttjande av byggnadsverket som är föremålet för 

koncessionen (Prop. 2015/16:195). 

Lånefinansiering 

Budgetlagen (2011:203) ger i begränsad omfattning en möjlighet till lånefinansiering av infrastruktur 

hos Riksgälden. Dock måste detta motiveras och sker endast i undantagsfall. Ett ofta förekommande 

argument för att utöka denna möjlighet är att staten kan låna billigt av Riksgälden. Det är emellertid 

viktigt att komma ihåg att lånen kan ses som framskjuten beskattning och därmed kommer att belasta 

framtida generationen antingen i form av minskat budgetutrymmet i framtiden eller högre skatter (som 

antagligen är associerade med högre dödviktskostnader i framtiden). 

Eftersom transportinfrastrukturinvesteringar är långsiktiga och kommer att gynna framtida generationer 

kan det kanske tyckas vara rätt att framtida generationer står för kostnaderna. Detta är förvisso sant 

men många offentliga åtagande kan argumenteras utgöra långsiktiga investeringar och motiveras 

bekostas genom lån – t ex. kan utbildning sägas utgöra en långsiktig investering i humankapital. Det 

finns också en risk att för många projekt genomförs och att statskulden igen börjar skena iväg. 
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Politiskt kan det dessutom te sig lockande att argumentera för att belasta framtida generationen för de 

transportinfrastrukturinvesteringar som genomförs idag pga. s.k. deficit bias. Det finns en stor litteratur 

som påpekar riskerna med underskottsfinansiering (se t ex. Alesina & Perotti, 1995, och von Hagen & 

Harding, 1995). Förekomsten av sk fiskal illusion där framtida kostnader nedvärderas och inte känns 

lika påtagliga som en kostnad idag medför att lånefinansiering framstår som mer attraktiv än vad den 

bör göra. Dessutom är det frestande för nuvarande politiker att underskottsfinansiera verksamhet för 

att genomföra politiskt attraktiva åtgärder och därmed öka sannolikheten att bli omvalda. Däremot är 

det svårt för framtida generationer att göra sig hörda, och det finns mycket att vinna för lokala 

intressenter att tillskaffa sig riktade förmåner där kostnaderna delas nationellt i framtiden. Risken för 

s.k. irreversibilitet är påtaglig; en expansiv lånefinansierad finanspolitik är svår att överge för att återgå 

till statsanslagsfinansiering (Wijkander & Roeger, 2002). 

Många länders statsfinansiella problem tillsammans med de krav som Maastrichtavtalet ställer har 

inneburit att det blivit attraktivt att istället för att belasta budgeten idag med stora 

infrastrukturinvesteringar genomföra dessa genom lån eller OPS. En övergång till en ökad 

lånefinansiering av infrastruktur kan te sig som ett attraktivt alternativ till anslagsfinansiering med bör 

göras med stor försiktighet eftersom det kan liknas vid införandet av ATP – för dagens generation te 

sig attraktivt men sen irreversibelt. En övergång till en större andel lånefinansiering innebär inte att 

mer resurser tillgängliggörs utan är bara en fråga om hur kostnaderna fördelar sig över tid och ger 

bara en engångseffekt när det införs. 

Det finanspolitiska ramverket gör det svårt att använda lånefinansiering via Riksgälden för att 

finansiera stora infrastrukturprojekt. Beslutar Riksdagen om att lånefinansiering är modellen och görs 

tillhörande justeringar i ramverket kan det dock gå. 

Investeringsbudget 

Ibland argumenteras det för att transportinfrastrukturinvesteringar är just investeringar och inte bör 

kostnadsföras till 100 procent när de sker utan skrivas av som investeringar normalt görs i företag och 

i den kommunala sektorn. Staten bör med andra ord införa en investeringsbudget, vilket skulle 

innebära att stora transportinfrastrukturinvesteringar istället för att kostnadsföras direkt skulle fördelas 

över investeringens livstid. Motioner har lagts fram med förslag att utreda och analysera effekterna av 

en statlig investeringsbudget. Detta har dock inte gjorts.  

En investeringsbudget påminner om lånefinansiering i att kostnaderna skjuts upp och belastar framtida 

generationer. Även här riskeras överblicken tappas över utgifterna. Det finns en uppenbar risk att det 

blir svårare att göra prioriteringar mellan olika samhällssektorer och det innebär inte att fler resurser 

blir tillgängliga utan handlar endast om hur kostnader ska bokföras.  

Användning av pensionsfonder och försäkringsbolags kapital för 
investeringar i transportinfrastruktur 

Ett intressant och internationellt växande finansieringsalternativ av transportinfrastruktur är att tillåta 

pensionsfonder och försäkringsbolag att investera i transportinfrastruktur. Här kan eventuellt 

betydande koordineringsvinster uppstå när stora mängder kapital sammankopplas med långsiktiga 

investeringsobjekt och en bättre diversifieringsprofil på investeringsportföljen kan eventuellt uppnås. 

Sedan avkastningen på statsobligationer krympt och många befarar en aktiekursnedgång letar många 

investerare, inte minst institutionella, efter nya avkastningsmöjligheter. En möjlig långsiktig investering 

för institutionella investerare är infrastrukturprojekt. Detta skulle ha många fördelar, förutom att 

generera kapital, skiljer sig denna typ av investeringar från mer traditionella. Långsiktigheten i 

investeringen och den låga tekniska risken tillsammans med en relativt oelastisk efterfråga gör 

investeringen relativt säker och risken relativt okorrelerad med andra ingående instrument, och utgör 

därför ett komplement till existerande investeringar.  
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Farhågan med denna typ av finansiering är igen avvägning mellan sk moral hazard och offentligt 

risktagande och avgörande för hur lyckad denna sammankoppling blir (OECD, 2014). Att risken bärs 

av det offentliga samtidigt som eventuell avkastningen tillfaller privata investerare är inte lyckad och 

minskar acceptansen för denna typ av lösning. Samtidigt bör en del av risken bäras av det offentliga, 

men exakt hur risken ska fördelas är komplext. 

Empiriska resultat visar ett växande intresse bland privata investerare för investeringar i infrastruktur 

och en rapport från OECD (2013) visar att flera pensionsfonder allokerar betydande medel till 

transportinfrastrukturprojekt. För att öka det intresse från privata investerare är det inte primärt ökat 

stöd från den offentliga sektorn som är viktigt utan snarare att det finns ett tydliga regelverk, 

transparens i budgivningsprocessen och urvalsmetoden, och avsaknad av stark politisk inblandning. 

Bidrag från EU  

En ytterligare möjlig finansieringskälla till stora trafikinfrastrukturprojekt är att söka medel från EU. För 

att bl. a. harmonisera transporter inom EU finns för detta ändamål avsedda EU-medel där enskilda 

regeringar kan ansöka om medel. Sverige kan således söka medel för finansiering av 

transportinfrastruktur. Eftersom de projekt som prioriteras generellt ska vara svåra att genomföra på 

grund av sin gränsöverskridande karaktär eller ha en mycket långsiktiga avkastning är sannolikheten 

att Sverige beviljas medel av betydande storlek relativt liten. I direktiven till Sverigeförhandlingen fick 

inte förlag lämnas som förutsatte finansiering från EU-budgeten.   
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ÖVERVÄGANDEN OCH SLUTSATSER 

Denna rapport har analyserat tillhandahållandet av transportinfrastruktur och olika typer av 

finansieringsalternativ för att finansiera dessa investeringar. Dagens system med anslagsfinansiering 

och budgetlag gör det svårt att rymma kostsamma infrastrukturinvesteringar utan att tränga undan 

andra viktiga offentliga investeringar. Alternativa finansieringsformer behövs därför om stora nya 

satsningar ska göras och har bland annat föreslagits av Sverigeförhandlingen. Det är både välkommet 

och viktigt att alternativa finansieringsformer diskuteras och utvärderas.   

Rapporten inleds med att diskutera vilka målsättningar och villkor som bör uppfyllas för att uppnå ett 

effektivt tillhandahållande och finansiering av stora trafikinvesteringar. Att hushålla med statens 

resurser är av stor vikt och det är därför viktigt att rätt prioriteringar görs när projekt väljs ut och att de 

finansieras på ett så effektivt sätt som möjligt. Denna delrapport har pekat ut brister i underlaget som 

tas fram samt i beslutsprocessen kring infrastrukturinvesteringar.  

Vi finner att strukturella problem i processen ofta leder till att nyttor tenderar att överskattas och 

kostnader underskattas. En anledning till detta är att nyttorna ofta är regionalt koncentrerade, medan 

kostnaderna för investeringen är spridda över alla skattebetalarna. Regionala intressen har därför 

starka incitament att arbeta för att investeringen genomförs. För att åtgärda detta problem anser vi att 

beslutsunderlaget bör granskas av en av regeringen och särintressen oberoende part, exempelvis 

oberoende sakkunniga experter eller ett råd för infrastruktur, liknande det Finanspolitiska rådet.  

Granskningen bör resultera i ett underlag som är offentligt tillgängligt för att öka transparensen i 

beslutsprocessen. Det är dock svårt att i ett tidigt skede bedöma vad den slutliga kostnaden blir. Med 

tanke på detta är det viktigt att inte låsa fast sig vid en lösning tidigt i processen utan istället ha en 

bred ansats i planarbetet. Förutom att granska kalkylarbetet bör sakkunniga experter även studera 

den process som varit och de utredningar som ligger till grund för kalkylerna. 

På andra håll i världen finns organ som har till uppgift att granska transportpolitiken. I England finns 

sedan 1999 ITC, Independent Transport Commission. ITC är en oberoende tankesmedja vars uppgift 

är att granska konsekvenser av transportpolitiska åtgärder och ge rekommendationer. ITC ska fungera 

som en motvikt till regeringen och engagerar ledande transportforskare i England.    

Ett annat av våra resultat i rapporten är att projekt tenderar att fördyras tidigt i processen, innan 

upphandling och genomförande. I fallstudien av Ostlänken blev fördyrningarna betydande och andra 

alternativ valdes bort tidigt i processen. Fördyrningar har även observerats i flera andra projekt över 2 

miljarder kronor och där de liksom i Ostlänken har kostnadsbedömts genom successiva 

osäkerhetsanalyser. Det har dock inte gjorts en statistisk analys av när och hur kostnadsökningarna 

uppstår utan är något som bör genomföras för att undersöka hur stort problemet är. Att det blir 

kostnadsökningar i olika skeden, även om successiva osäkerhetsanalyser genomförs, är dock inte 

förvånande. Det finns stort antal faktorer som påverkar vad den slutliga kostnaden blir för ett projekt 

att det vore märkligt om denna prognosmetod alltid skulle visa rätt resultat.  

Tekniska systemval, val av korridorer, bergförhållanden, konkurrenssituation på marknaden m.m. är 

alla exempel på faktorer som påverkar kostnadsutfallet. I de successiva osäkerhetsanalyser som 

genomförs ska det anges om kostnadsbedömningen är osäker, vilket även gjordes avseende 

Ostlänken. Allteftersom kunskapen om projektet ökar kommer träffsäkerheten i de successiva 

osäkerhetsanalyserna att förbättras. Att i processen betrakta tidigt utförda successiva 

osäkerhetsanalyser som tillförlitliga prognoser över den slutliga anläggningskostnaden är att ta en stor 

risk för staten. De urval som gjorts i detta projekt visar att det kan slå fel även med nuvarande metoder 

vilket inte är ett förvånande resultat. 

Att projekt tenderar att fördyras medför att staten och i förlängningen skattebetalarna får betala för 

projekt som inte borde ha genomförts. En annan effekt är att projekt som bör genomföras trängs ut i 

konkurrensen om investeringsmedel. Risken är inte symmetrisk; risken är större att projekt blir dyrare 
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snarare än billigare än beräknat, och nyttor överskattas snarare än underskattas. Denna ökade risk 

bör inkluderas i kalkylerna och vid beslutsfattandet. Detta kan exempelvis göras genom att använda 

en utfallsbaserade kalkylräntor baserade på hur tidigare projekt av liknande karaktär fallit ut. Ett annat 

sätt är att ta höjd för att den samhällsekonomiska kostnaden uppenbarligen blir högre när olönsamma 

projekt genomförs är att skriva upp kostnaden av skattefinansiering, dvs den extra kostnaden för att 

driva in skattemedel. I vissa europeiska länder, t ex i Danmark, lägger man till en fördyrningsfaktor i 

analyserna. 

Planeringen av och fördelningen av samhällets resurser bör bli mer förutsägbar. Det finns därför skäl 

att ytterligare utreda om det finns något i processen som kan förbättras. Syftet är att undvika alltför 

stora skillnader mellan de bedömda kostnaderna vid det inledande samrådet i planprocessen och 

utfallet när anläggningen tas i drift. Tekniska förutsättningar påverkar kostnaderna och frågan är om 

det inte skulle kunna vara motiverat att genomföra projekteringar/ tekniska utredningar inom de 

områden där risken för kostnadsöverdrag är som störst. Det kan avse banavsnitt, broar eller olika 

tekniska alternativ. Denna utredning bör göras tidigt i processen (t.ex. parallellt med 

samrådsunderlaget), men bör vara frikopplad från den lagreglerade planprocessen och istället vara 

kopplad till den ekonomiska planeringsprocessen. Detta kommer att innebära merkostnader, men om 

det innebär att beslutsunderlagen i arbetet med den nationella planen blir mer träffsäkra avseende den 

slutliga anläggningskostnaden kan det vara en kostnad värd att ta.  

Vi finner att valet av finansieringsform torde kunna reducera risken för att felprioriteringar görs och 

minska risken för kostnadsöverdrag i tidiga skeden genom att minska de snedvridna incitamenten. 

Genom att öka kopplingen mellan de som drar nytta av investeringen och de som finansierar projekten 

kan de strukturella problem som uppstår vid anslagsfinansiering över statsbudgeten – dvs att 

kostnaderna sprids över skattekollektivet medan de som gynnas av investeringen ofta är geografiskt 

koncentrerade och därför får en stor hävstång (nytta per skattekrona) - mildras. Eftersom större delen 

av kostnadsökningarna uppkommer innan upphandling har alltså valet av finansieringsform störst 

betydelse  i hur det påverkar incitamenten för vilken infrastruktur som efterfrågas, inte för att fördela 

risken under byggskedet. 

För att öka kopplingen mellan de som drar nytta av investeringen och de som betalar behöver den 

lokala/regionala andelen av finansieringen öka. Ett sätt att göra detta är genom återföring av 

markvärdestegringar. Infrastrukturinvesteringar kan ge lokala/regionala markvärdestegringar vilka 

utgör ett intressant finansieringsalternativ. Finansiering genom markvärdestegringar kan öka 

incitamenten att utnyttja marken effektivt då både investeraren och markägaren har intresse av att 

marken utnyttjas effektivt.  

En generell nackdel med finansieringsmetoder som bygger på markvärdestegringar är dock att de 

realiseras först när investeringen är på plats och inte när investeringskostnaden uppstår. Ett naturligt 

sätt att öka den regionala medfinansieringen är att göra det genom någon typ av lokal/regional skatt. 

En tillfällig lokal fastighetsskatt är teoretiskt välmotiverad för att fånga markvärdestegringar uppkomna 

tack vare investeringen. Den är dock svårare att utforma i praktiken och kräver ny lagstiftning. Andra 

sätt att skattevägen fånga värdeökningarna och återföra dem till det offentliga är via den kommunala 

inkomstskatten eller genom en justering av det kommunala utjämningsystemet som redan finns på 

plats. Eftersom kapitaliseringsgraden i fastighetsvärden av infrastrukturinvesteringar är hög och 

fastighetsskatter har en relativt liten snedvridande effekt är en lokal fastighetsskatt sannolikt att 

föredra.  

I fallet med den föreslagna höghastighetsbanan förväntas dock markvärdestegringarna och ökningen i 

kommunala skatteintäkter att vara små och kan därför endast utgöra en mindre andel av 

finansieringskostnaden. Även om markvärdestegringarna kan förväntas vara högre vid andra 

trafikinfrastrukturprojekt utgör de sannolikt även då en mindre andel av de totala kostnaderna. 

Finansieras endast en mindre andel av den totala kostnaden av kommuner/regioner uppstår 
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incitamentsproblem då nyttan för kommunen överstiger kostnaden och kommunen har starka 

incitament att driva igenom projekt som på en nationell nivå är olönsamma.   

Det finns även andra finansieringsmetoder som kan användas för att återföra värdeökningar. Ökade 

banavgifter eller införande av en passageraravgift, liknande den som finns för flyg, ökar också 

kopplingen mellan de som drar nytta av investeringen och de som betalar. Dock frångås 

marginalkostnadsprincipen och utnyttjandet av infrastrukturanläggningen blir lägre. De utredningar 

som gjorts åt Sverigeförhandlingen visar på att även kraftigt ökade banavgifter endast täcker drift och 

underhåll för höghastighetsjärnvägen, det är alltså inte sannolikt att de skulle kunna utgöra en 

väsentlig del av finansieringen. Det finns dock ett fördelningsargument för att höghastighetsbanor bör 

finansieras genom banavgifter: en stor del av nyttan i de samhällsekonomiska kalkylerna tillfaller 

operatörerna och då operatörerna sannolikt är utländska kan det väcka anstöt om en stor del av 

skattebetalarnas pengar går till dem.  

OPS är en entreprenadform som bygger på privat finansiering vid investeringstidpunkten och är en 

modell som är vanligare i andra länder. Ett ofta förekommande argument mot OPS är att 

kapitalkostnaderna blir högre eftersom lån i Riksgälden alltid har en lägre kostnad. Riksgäldskontoret 

genomförde en beräkning av skillnaderna i finansieringskostnader i ett tänkt fall och givet de 

antaganden som gjordes var skillnaden ca 40 %. Fördelarna med OPS i form av en högre effektivitet 

måste därför överstiga denna kostnadsnackdel. 

En modell för att koppla finansieringen av anläggningen med den till en grupp som drar nytta av den är 

att kombinera en OPS lösning med en temporär, lokal fastighetsskatt på markvärdestegringen. 

Investeringen skulle finansieras genom de framtida intäkterna av fastighetsskatten. För att täcka alla 

kostnader måste markvärdestegringen överstiga investeringskostnaden och givet en riskfördelning där 

detta är den enda intäktskällan för OPS-bolaget kommer investeringen inte att ske om bedömningen 

är att detta inte kommer att inträffa. Detta skulle sannolikt leda till att färre investeringar genomfördes 

då markvärdestegringarna i många fall inte är tillräckliga för att täcka kostnaden. De investeringar som 

skulle genomföras skulle dock ha ett högt samhällsekonomiskt värde. 

Höghastighetsbanans finansiering baserad på markvärdeåterföring kan endast ske i begränsad 

omfattning. Även om andra finansieringsalternativ, så som höjda banavgifter eller passageraravgifter, 

kan utgöra komplement är det också i en begränsad omfattning. Därför återstår lånealternativet som 

det enda rimliga alternativet för merparten av finansieringen. Eftersom det inte är möjligt att återbetala 

hela lånet (räntor och amorteringar) genom banavgifter ska anslagen på UO22 enligt rådande 

finansieringsmodell bära kostnaden. Betalningarna kommer att blir orimligt höga i förhållande till de 

totala investeringsanslagen inom UO22, varför anslagen på UO22 sannolikt måste höjas. Om 

anslagshöjningen inte ryms inom reformutrymmet lär det uppstå ett underskott i statens finanser. 

Uppstår underskott i statens finanser och det inga besparingar genomförs eller tillgångar avyttras 

återstår för staten att finansiera underskottet med lån.  

Vår bedömning är att det kommer att krävas ett Riksdagsbeslut om undantag från det finanspolitiska 

ramverket för att kunna genomföra denna stora investering. I sammanhanget kan sägas att 

anslagsfinansiering av infrastruktur innebär att hela investeringskostnaden bokförs direkt samtidigt 

som investeringens samhällsekonomiska nytta fördelas över en lång tidsperiod. Samtidigt är det viktigt 

att betona värdet att budgetdisciplinen upprätthålls genom att det varje år måste ske en prioritering 

mellan samtliga statliga utgifter, inklusive investeringsutgifterna, och inkomster inom ramen för det 

finanspolitiska ramverket där utgiftstaket är en mycket viktig del. 

Sammanfattningsvis anser vi att det finns det två metoder att öka effektiviteten i tillhandahållandet och 

finansieringen av stora infrastrukturprojekt: hårdare kontroll eller helt ändrade incitament.  

Alternativet hårdare kontroll innebär att en oberoende part av sakkunniga instiftas som granskar 

beslutsunderlaget och offentliggör resultatet av granskningen. Vi föreslår även i detta alternativ att den 
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kommunala/regionala medfinansieringen ökas något, företrädelsevis genom lokal fastighetskatt. Ökad 

lokal medfinansiering ökar incitamenten att hitta kostnadseffektiva lösningar och att inte genomföra 

projekt med lågt värde, men eftersom den kommunala medfinansieringen inte står för hela kostnaden 

kvarstår incitamentsproblem och det finns därför ett behov av en oberoende part som granskar 

beslutsunderlaget.  

Alternativet ändrade incitament innebär finansieringen direkt kopplas till nyttofördelningen. Om 80 

procent av nyttan av ett projekt i en region tillfaller resenärer och varuägare inom regionen så ska 80 

procent av finansieringen komma från regionen. För projekt där nyttorna framför allt uppstår på lokal 

nivå skulle finansieringen till största del komma från lokal finansiering, med medfinansiering från andra 

regioner/nationell nivå för de spillovereffekter som uppstår i andra områden. För andra projekt som har 

ett mer nationellt spridningsområde blir finansieringen mer nationell.  

En potentiell nackdel med denna metod är att resursstarka regioner har större möjlighet att finansiera 

infrastrukturprojekt än resurssvaga regioner. Det kan dock vara fallet att resursrika områden har större 

behov av infrastrukturprojekt som motiverar att de görs där. Infrastrukturinvesteringar utgör oavsett ett 

trubbigt omfördelningspolitiskt instrument för att åtgärda en ojämn fördelning mellan regioner. Det är 

effektivare att bedriva fördelningspolitik genom att omfördela inkomster till kommuner än via specifika 

investeringsprojekt.  

En annan potentiell nackdel med en ökad grad av regional finansiering är att regioner får bära risker 

som ligger utanför deras kontroll som de därför hellre bör bäras av staten. Här kan 

gränsdragningsproblem om hur riskerna och kostnaderna ska fördelas uppstå, att hitta rätt 

riskfördelning är centralt för att finansieringen ska bli effektiv men kan vara svår att i praktiken dela 

upp på rätt aktör. Även effekterna på ägandet av infrastrukturen bör utredas vidare, ett förslag om 

radikalt ändrad finansiering kanske bör följas av andra ägandeprinciper.  

Något som i diskussioner ibland framstår som ett stort problem är huruvida projekten faktiskt är lokala 

eller nationella. Detta tenderar ibland att diskuteras som en principfråga. I vårt förslag ser vi istället 

detta som en teknisk fråga, fördelningen av nyttor får beräknas med de system som finns för att 

beräkna detta. Det går alltid att förbättra metoder, men metodiken för att beräkna nyttornas 

geografiska fördelning finns på plats och har tillämpats ett antal gånger. Det som kvarstår innan 

alternativet ”helt ändrade incitament” kan implementeras är alltså juridiska och administrativa frågor 

snarare än beräkningstekniska.   
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BILAGA 1 – FASTIGHETSÄGARNAS OCH SAMHÄLLETS 

RÄTT TILL MARKVÄRDESSTEGRINGAR 

 

INLEDANDE UTGÅNGSPUNKTER 

Frågan som ska analyseras i denna del är i vilken utsträckning som fastighetsägarnas positiva effekter 

av HHT kan ses som en specifik markrättighet skapade genom HHTs positiva effekter och om denna 

markrättighet skulle kunna klassificeras som samhällets egendom. Utifrån en sådan analys skulle man 

därför kunna inkludera fastighetsägarna som ytterligare en potentiell finansiär till HHT. 
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EN FASTIGHETS EXTERNA EFFEKTER 

Utgångspunkten för analysen av fastighetsägande kan ske i den grundläggande teorin om 

äganderätten till mark. En fastighet är en produktionsenhet med vissa speciella karakteristika. Det som 

är särskiljande gentemot andra varor är att fastigheten är lägesbunden. Den kan inte flyttas, och 

utifrån detta faktum beskrivs den som fast egendom, i motsats till lös egendom. 

Lägesbundenheten innebär också att den har definierade grannfastigheter, och att nyttjandet av 

fastigheten alltid påverkar de andra fastigheterna i någon utsträckning. Ett klassiskt exempel ges av 

Coase (1960) där han analyserar utgångspunkten för externa effekter utifrån en situation runt omkring 

en sjö, och där en fastighetsägare låter uppföra en fabrik på sin fastighet, med negativa effekter för 

grannfastigheterna. Den första utgångspunkten är att fabriken byggs på den egna fastigheten, men 

det uppenbara är att produktionen medför vissa negativa effekter, såsom buller, avgaser och 

föroreningar av vattnet i sjön. Även utsikten förändras för grannfastigheterna, men om man skulle utgå 

från ett renodlat eller totalt ägandebegrepp kan man anse att fabriksbyggnaden ändå är en obestridlig 

del av den nämnda fastigheten, och därmed har grannarna ingen möjlighet att förhindra att den 

uppförs där. 

Det som tas upp i Coase resonemang är frågan om hur negativa externa effekter ska hanteras. Han 

menar att det inte är givet att industrifastigheten ska ersätta de andra för de negativa effekterna, utan 

att man lika gärna kan hävda att grannfastigheterna får bära de negativa effekterna. Mellan parterna 

finns då ett utrymme för en förhandling. För de direkta grannarna är det uppenbart och hanterbart i en 

förhandling mellan parterna, men de negativa effekterna förekommer i ett vidare område. Det är då 

som transaktionskostnaderna ökar och man får från samhället lov att övergripande sätta upp vissa 

gränser för vad som får göras på en fastighet och att dessa gränser eller regler ersätter förhandlingar 

mellan parter. De negativa externa effekterna kan då begränsas till en nivå som påverkar omgivande 

fastigheter relativt lite och att dessa effekter accepteras utan ersättning. För närliggande fastigheter får 

reglerna också definiera hur de negativa effekterna kan omvandlas till ersättning på en viss nivå, 

Coase menar dock att frågan om ersättning eller ej till grannfastigheter är en separat frågeställning, 

och att han enbart vill visa på behovet på att minimera transaktionskostnaderna.  

Coaseteoremet innebär vidare att transaktionskostnaderna för förhandlingar och regleringar inte kan 

vara försumbara, dvs noll, utan det finns alltid vissa förluster som uppstår mellan de olika parterna, 

dvs nämnda transaktionskostnader. Det är viktigt för samhället att definiera lämplig nivå på negativa 

externa effekter och på transaktionskostnader, och att detta blir klart för alla parter. 

Grundförutsättningarna för förhandlingar och fastighetsägarens möjlighet att agera med sin fastighet 

måste vara tydligt definierade. 

Ett omvänt perspektiv, att en fastighet tillför ett värde för grannfastigheter och i området i närheten, 

såsom en HHT-station, kan ses på motsvarande sätt: stationsfastigheten (och spårfastigheten) 

innebär en effekt i området, och denna positiva effekt bör man kunna definiera som en tillgång för 

samhället. Själva stationsfastigheten (ankomst-/avgångsläget) har dessutom i sig inte något stort 

värde eftersom det bara är en knutpunkt, och det är tillgången till området intill som är det centrala. 

Fastigheterna i området får därmed positiva externa effekter, och själva HHT-investeringen kan ses 

som en investering för dessa fastigheter. Området är förstås inte bara närområdet, utan även 

fastigheter på lite längre avstånd. Man kan se det i jämförelse med fastigheter som känner av lukt eller 

föroreningar från fabriken i Coase exempel – på längre avstånd från fabriken (i detta fall negativa 

externa effekter). 

En fråga blir då var man ska sätta gränsen för externa effekter. I delrapport 1 redovisas ett synsätt att 

den urbana gränsen definieras som det område inom vilket en person definierar ett ökat värde med sin 

fastighet genom att bebygga den, och att byggkostnaderna understiger värdet av fastighetens ökade 

värde i det urbana sammanhanget. Detta urbana område sträcker sig vanligtvis längre ut än dagens 

stads-/tätortsområde pga att kommunerna håller igen utbyggnaden av tätorten av olika skäl genom att 
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utnyttja det kommunala planmonopolet. Bortanför gränsen enligt Coaseteoremet blir värdet av marken 

större för jord- eller skogsbruk än för användning för byggnader (tätortsutbyggnad). 

På motsvarande sätt finns också ett värde av HHTs positiva effekter i ett större geografisk perspektiv, 

och gränsen definieras då som nämnts ovan av nyttan minus transportkostnaden att komma till HHT-

stationsfastigheten. 

Innanför gränsen är dock nyttan större än transportkostnaden, och genom detta finns det ett utrymme 

för att analysera vem nyttan tillhör. Enligt Coaseteoremet bör man identifiera transaktionskostnaderna, 

men det finns även en annan frågeställning - om vem som har rätten att hämta hem nyttan. 

ÄGANDERÄTTENS UPPDELNING 

Grundläggande utgångspunkter 

Resonemanget ovan förutsätter att man kan se äganderätten till fast egendom som ett delbart objekt, 

dvs att vissa delar kan brytas ut från äganderätten. Detta synsätt finns väl etablerat i det västerländska 

samhället, om än med viss variation. 

Den grundläggande utgångspunkten finns i att man se äganderätten ses som en knippe rättigheter – 

bundle of rights. Snare (1972) beskriver detta som en logisk utgångspunkt i vårt samhälle, och att man 

utifrån detta sedan kan fatta beslut om vad som ska anses tillhöra fastighetsägaren och vad denne 

inte kan räkna med att förfoga över. Det finns olika sätt att uttrycka detta knippe rättigheter. Snare 

beskriver dem enligt följande: 

- Right of use 

- Right of exclusion 

- Right of transfer 

- Punishment rules 

- Damage rules 

- Liability rules 

I den fastighetsrättsliga lagstiftningen har dessa rättigheter sedan definierats i detalj, men det 

grundläggande synsättet är att man kan se äganderätten som delbar – möjlig att dela upp, och 

därmed låta olika parter tilldelas olika delar. 

Det finns förstås ett grundläggande krav på att en fastighetsägare ska besitta en viss mängd 

rättigheter för att det ska kunna anses utgöra en äganderätt. En hyresgäst är uppenbarligen ingen 

fastighetsägare i vårt sätt att beskriva ägandet, men denne har ändå långtgående rättigheter, framför 

allt det som Snare kallar right of use och right of exclusion. Däremot har hyresgästen ingen right of 

transfer. Dessutom är right of use begränsad och villkorad av erläggandet av hyran. 

I den nordeuropeiska rättstraditionen för fastighetsägande är begreppet knippe rättigheter ett tydligt 

kännetecken. Fastighetsägaren har många rättigheter, men när det kommer in på rätten att använda 

dem har samhället lagt en viss begränsning. Industrifastigheten i Coase exempel ovan kan användas 

för att visa hur samhället inte låter denne fastighetsägare utöva sin markanvändning oinskränkt. Det är 

dessutom inte grannfastigheterna som är de primära aktörerna som industrifastighetsägaren har att 

göra med, utan det är samhället – myndigheterna. Grannfastighetsägarna utgör istället en typ av 

observatörer och medhjälpare till myndigheterna, dvs som potentiella anmälare av avvikelser från de 

regler som samhället ställer upp. 

Svenskt perspektiv – bygglov och detaljplaner 

Begränsningarna i fastighetsägarens rättigheter finns på många olika sätt. De externa effekterna utgör 

en rimlig utgångspunkt för att begränsa rättigheterna. Industrifastighetens buller, lukt och andra 

föroreningar är uppenbara negativa effekter, och begränsningarna för fastighetsägaren finns genom 



 

 
 

 
82 | 10214612  •   

ett tillståndsförfarande, där prövning sker av lokalisering, tekniska lösningar och ersättning till 

grannfastigheter. Detta regleras i stor utsträckning i miljöbalken, dvs de produktionsrelaterade 

miljöeffekterna. 

Andra begränsningar vid byggande är krav på tillstånd. Vi uppfattar dem som ett självklart system, 

men det beror mycket på att det är allmänt förekommande och i stor utsträckning något som är lätt att 

acceptera som samhällets krav. Det grundläggande är bygglovet, men man kan notera att det också 

finns vissa bygglovsbefriade byggnationer. Man kan uttrycka det som en undre gräns för när man ska 

kräva ett tillstånd för en byggverksamhet. En koja i ett träd är ett enkelt exempel på det som man 

allmänt anser bör vara bygglovsbefriat. Bygglovsbefrielse för lantbrukets ekonomibyggnader utanför 

tätortsområden visar dock på att det inte enbart är storleken som är avgörande, utan att man också 

har lagt in hänsyn till lokalisering, tradition, mm. 

Utöver bygglovet har samhället också lagt in komplexitet som en faktor vid tillståndsförfarandet. 

Bygglov i tätbebyggda områden är inte tillräckligt, utan det ställs först krav på att detaljplan upprättas 

innan man kan gå vidare till prövning av bygglovet. Det innebär i praktiken att fastighetsägaren 

kommer längre ifrån det slutliga tillståndet, och fler hinder sätts upp för denne att fritt använda och 

förvandla sin fastighet.  

Detaljplanen är i sin tur inte en isolerad produkt utan sätts in i ett större geografiskt sammanhang – i 

den kommunala översiktsplanen. I Sverige är denna inte juridiskt bindande, men dock rådgivande. Det 

finns exempel på hur översiktsplanen styr markanvändningen, t ex i områden med lågt 

exploateringstryck så att detaljplan inte anses nödvändigt. Ett bygglovsfall på Frösön i Östersunds 

kommun avgjordes med ett avslag på bygglovsansökan med hänvisning till den fördjupade 

översiktsplanens intention att behålla ett naturområde så öppet som möjligt (MÖD P 5162-15). 

Kommunen hade beviljat bygglov, men detta hade överklagats av en granne som tidigare fått nekat 

bygglov.  

En mer översiktlig plan, såsom den svenska översiktsplanen, kan göras med viss grad av bindande 

verkan, eller lämnas mer öppet till specifik analys av ett enskilt byggnads- eller exploateringsprojekt. I 

Storbritannien finns en mer utvecklad tradition med bindande local plans eller regional plans. Det 

beskrivs mer nedan.  

I detta sammanhang räcker det att konstatera att samhället har genom lagstiftning och genom den 

lokala myndigheten (kommunen) långtgående möjligheter att göra anspråk på vissa rättigheter till 

marken. Äganderätten till mark kan delas upp, och den kan också förändras utan stora problem. 

Fastighetsägarna kan sägas vara vana vid att äganderätten till viss del är begränsad, eller inskränkt. 

Den enskilde fastighetsägaren kan förstås uppfatta att det finns en orättvisa i frågan om bygglov, men 

varje nekat bygglov måste kunna motiveras på ett tydligt sätt. Möjligheterna till överklagande av beslut 

är därför en central del i systemet med markrättigheter. I ovan nämnda exempel från Östersunds 

kommun är också grannens roll av stor betydelse. Man kan beskriva detta som att de enskilda 

fastighetsägarna, särskilt grannar, är s k gatekeepers, dvs de bevakar och hjälper till att upprätthålla 

samhällets system för lämplig markanvändning. Det räcker förstås inte till för att garantera likartad 

rättstillämpning för alla, eftersom överklagande från grannar m fl inte sker heltäckande, och bör inte 

heller förekomma i så stor omfattning för att hålla nere transaktionskostnaderna enligt Coaseteoremet. 

I det svenska systemet har vi byggt upp ett system med kommunerna som det främsta offentliga 

organet att fatta beslut om markanvändningen. Det innebär att såväl bygglovet och detaljplanen är 

kommunala angelägenheter. Det kommunala planmonopolet uttrycks på följande sätt i plan- och 

bygglagen (PBL 1 kap 2§): 

”Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten enligt denna lag.” 

Motsvarande krav för bygglovet finns i PBL 9 kap 2 §: 

”Det krävs bygglov för: 
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1. nybyggnad 

2. tillbyggnad 

3. annan ändring av byggnad än…” 

Båda dessa paragrafer är ett naturligt sätt för oss att acceptera samhällets krav på var och hur den 

byggda miljön utformas. Dessa krav är därför undantagna från fastighetsägarens ”right of use”, dvs att 

samhället förbehåller sig rätten att styra – granska, ställa krav och besluta om – markanvändningen. 

Denna rätt för samhället gäller i detta fall förändring av markanvändningen, inte oförändrad 

markanvändning. 

I det svenska systemet har detaljplanen gjorts till det centrala verktyget i samhällets rättighet till 

fastigheter i urbana områden, dvs vid förändring av markanvändningen. Detaljplanekraven finns vidare 

specificerade i fyra punkter i PBL 4 kap 2 §. Detaljplanen har funnits som planform sedan 1987 års 

PBL, men före dess fanns stadsplan och byggnadsplan, enligt 1947 års Byggnadslag, och innan dess 

fanns också vissa stadsplanebestämmelser. Fastighetsägarnas förståelse av det kommunala 

planmonopolet kan därför anses vara väletablerat, men diskussion kan ändå förekomma om en 

konkret exploatering/byggande ska kräva detaljplan, eller om det räcker med ett bygglovsbeslut. 

Dessutom har detaljplaneprocessen och de privata byggherrarnas medverkan i planarbetet successivt 

förändrats. Kommunen har fortfarande makten – rätten att fatta beslut om antagande av detaljplan, 

men fastighetsägaren – vanligtvis i form av en byggherre – kan påverka en hel del av detaljplanens 

utformning och innehåll. 

Några internationella perspektiv 

Äganderättens uppdelning och fördelning mellan fastighetsägaren och samhället kan också sättas i ett 

vidare europeiskt perspektiv. I Storbritannien läggs större vikt vid mer översiktliga och strategiska 

planer, som omfattar ett större geografiskt område. Witzell (2013) beskriver bl a regionplanen för 

Londonområdet (the London Plan, upprättad och beslutad av The Greater London Authority) och 

pekar på att den har bindande verkan, dvs att lokala myndigheter (Boroughs) måste rätta sig efter 

denna övergripande planering. Denna regionala plan tar framför allt upp transportsystemet, men den 

påverkar därefter möjligheterna till konkreta exploateringar på lokal nivå. 

En annan övergripande styrning beskrivs av Dillman & Fischer (2009) där en del delstater i USA fattar 

policybeslut för specifik bostadsproduktion (social housing mm), och om kommunerna inte uppnår 

målen i policyn ges exploatörer rätt att gå vidare till specialdomstol för rätten att exploatera. Detta 

benämns Housing Appeal System. I detta fall kan man se tre nivåer, där exploatörerna är 

fastighetsägare och de ges tillbaka rätten att exploatera sina fastigheter genom delstatspolicy och en 

rättsprocess. Detta system utgör en referensram som används som påtryckningsmedel. Exploatörer 

kan hänvisa till dessa möjligheter, eller eventuellt påbörja rättsprocessen, men det övergår sedan till 

en förhandlingssituation där kommunen kan acceptera föreslagna exploateringar. Dillman & Fischer 

(ibid) beskriver det utifrån spelteori, dvs att både kommunen och exploatören gör överväganden om 

sitt agerande (acceptera förslaget till exploatering eller ej, respektive utmana kommunens 

ställningstagande genom en rättsprocess eller ej). Man gör då bedömningar av sannolikheten att 

motparten agerar eller ej, och samtidigt väger in kostnaderna för en process. 

I och med att det är på delstatsnivå som målen sätts upp och rättsprocessen handläggs på samma 

nivå är de två primära aktörerna (kommunen och exploatörerna) i underordnad ställning gentemot 

beslutet om exploateringars omfattningar, men kommunen vet samtidigt att exploatören kan gå vidare 

till delstatsnivån för att försöka få igenom sitt exploateringsprojekt. Man måste förstås också väga in 

att exploatörerna är många, och de kan alla agera för att få igenom sina respektive projekt. Mot detta 

står förstås behovet av en bra arbetsrelation till kommunen. Man kan välja att inte utmana kommunen 

och istället värna arbetsrelationen.  
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Frågan om samarbete eller konflikt mellan kommun och exploatör är också en fråga som är aktuell i 

Sverige, bl a när det gäller exploateringsavtal, markanvisning1 och det kommunala planmonopolets 

roll. Detta utvecklas mer nedan.  

Ett annat synsätt om rätten till fastighetsägandet finns i rättstraditionen utifrån romersk rätt. Det märks 

tydligast i synsättet om hur långt det offentliga kan komma in och ställa krav på fastighetsägaren. 

Renard (2009) beskriver det som att länder i södra Europa i mycket stor utsträckning håller fast vid att 

äganderätten till fastighet är en odelbar enhet som ej kan delas upp i olika rättigheter. Motsatt synsätt 

finns i nordeuropeisk tradition, där ett intrång i en fastighet på ett enkelt sätt kan definieras som att det 

offentliga plockar ut en del av fastigheten. Ersättning kan ges – dvs en förlorad rättighet kan på ett 

smidigt sätt omvandlas till ekonomiskt värde och därmed ersättas. Ekonomisk ersättning ska 

visserligen vara rimlig – definierad som ett fullt marknadsvärde eller mer, men den avgörande 

skillnaden i synsätt är att man kan beröva en fastighetsägare del av fastighetsägandet utan att det 

behöver uppfattas som motstridigt äganderätten, dvs så länge som den ekonomiska ersättningen är 

tillräckligt stor. Dessutom finns det i nordeuropeisk tradition ett tydligt synsätt i att vissa intrång och 

därmed vissa ekonomiska värden inte bör leda till rätt till ersättning, dvs vissa intrång från samhället 

får fastighetsägaren acceptera att de inte har en given rätt till, inte ens som ekonomisk ersättning. 

I den sydeuropeiska traditionen kan ett dylikt intrång istället leda till att hela fastigheten kan anses vara 

drabbad, och att intrånget i så fall bör leda till expropriation av hela fastigheten. Man anser inte lika 

naturligt att fastigheten kan delas upp i olika delar. Renard ger exempel på försök i både Italien och 

Frankrike på begränsningar i användningen av en urban fastighet, men att sättet att utforma det 

ansågs gå utöver fastighetsägarens rätt att disponera över sin fastighet när det prövades i domstol. 

 

GRÄNSDRAGNINGAR I SVERIGE OM ÄGANDERÄTTENS OMFATTNING 

OCH SAMHÄLLETS RÄTT 

Ett exempel på det svenska synsättet att äganderätten kan delas upp, och att samhället kan ta sig rätt 

att blockera en fastighetsägares rätt att använda sin fastighet finns i det s k Sporrong-Lönnroth-fallet. 

Det gällde en s k zonexpropriation i Stockholms centrala delar, och där fastighetsägarna inte hade 

rätten att exploatera sina fastigheter under en lång tidsperiod, som ett moratorium (från 1950-talet 

fram till 1980-talet då domen medförde ändringar). I de svenska domstolarnas prövning ansågs inte 

inskränkningen i the right of use tillräckligt omfattande för fastighetsägaren, men när det prövades i 

Europadomstolen för mänskliga rättigheter fastställdes att Stockholms kommun inte hade rätten att 

göra en så omfattande inskränkning i äganderätten. (European Court of Human Rights, 1982) 

En viss parallell till denna dom finns i rättsfallet RÅ 2010 Ref. 90 där Göteborgs kommun under lång 

tid hänvisade till behovet att en detaljplan först måste upprättas innan bygglov (ansökan gällde 

förhandsbesked till bygglov) skulle kunna ges, men pga exploateringstrycket i området (Brottkärr i 

södra Göteborg, ute vid kusten) avslogs ansökan vid flera tillfällen under flera decennier. Fastigheten 

förvärvades år 1960, och flera förfrågningar och ansökningar om bygglov gjordes genom åren, men 

fortfarande år 2005 avslog kommunen ansökan från fastighetsägaren med hänvisning till behovet av 

detaljplan. Trots detta påbörjade inte kommunen detaljplanearbetet, utan de intog istället i praktiken ett 

extremt långsiktigt planeringsperspektiv, utan någon precisering om när planarbetet skulle kunna 

påbörjas. Regeringsrättens dom innebar att en sådan successiv fördröjning av 

handläggningsprocessen av en ansökan ansågs vara en alltför stor inskränkning i äganderätten. Detta 

beskrivs som den s k proportionalitetsprincipen, enligt PBL 2 kap 1 §: 

”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda intressen.” 
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Kommunens behov av en bra planläggning och ordnad utbyggnad av området var visserligen ett 

viktigt allmänintresse, men genom domen ansågs det ha berövat fastighetsägaren alltför mycket av sin 

äganderätt till fastigheten.  

Ett annat rättsfall (NJA 2016, s 868) från Värmdö kommun har sedan kompletterat Göteborgsfallet. I 

detta fall där en ansökan om bygglov år 2012 prövades, fastslår Högsta domstolen att 

bebyggelsetrycket i Värmdö kommun är stort, och att kommunen måste kunna ges rimlig tid för sin 

fysiska planering för ett område, trots att det inte är utlagt som prioriterat förändringsområde i den 

nuvarande översiktsplanen. Det innebär att kommunens tidsperspektiv för detta område inte är mer 

definierat än att det ligger bortom år 2025, och att andra områden ges företräde under nuvarande 

översiktsplans tidshorisont.  

Dessa tre rättsfall visar på det synsätt som finns i fråga om fastighetsägande och det allmännas rätt att 

styra markanvändningen. Det kan i vissa fall gå decennier innan fastighetsägare reagerar genom att 

överklaga och att domstol slutligen kommer fram till att det allmänna, vanligtvis kommuner, går in och 

tar för sig av äganderätten utan att det i någon större utsträckning upprör annat än den enskilde 

fastighetsägaren, om ens det. De tre nämnda exemplen är rättsfall som alltså har drivits av 

fastighetsägaren/-na (med visst stöd), men förutom dessa finns det förstås också fastighetsägare i 

liknande situation som accepterar samhällets begränsningar, även om det kan gå emot 

grundläggande principer om äganderättens omfattning. 

En motsvarande handläggning i Frankrike eller Italien skulle, enligt Renard (ibid), har lett till såväl 

protester från fastighetsägare, grannar och domstol, samtidigt som kommunen inte skulle ha kunnat 

vara så djärv i att beröva fastighetsägaren dessa rättigheter i sitt ägande. 

Utifrån ovan nämnda perspektiv kan vi då gå vidare med en analys av i hur stor utsträckning som det 

allmänna (stat och kommun) kan gå in och kräva del av right of use av fastighetsägaren, såväl den 

som redan har bebyggt sin fastighet som den som avser att genomföra en exploatering. Denna rätt att 

använda kan därför delas upp i den fysiska användningen och det ekonomiska värdet med att nyttja 

den. Det kommer också in på det som Snare (ibid) betecknar som right of transfer, dvs när fastigheten 

väl säljs kan del av vinsten definieras som tillhörande det allmänna, om det är det allmänna som har 

skapat denna vinst genom t. ex. HHT-investeringen. 

Det är värt att notera att inget av de två ovan beskrivna systemen (det nordeuropeiska resp. det 

sydeuropeiska) kan anses vara rätt eller fel. Det handlar istället om hur man som samhälle väljer att 

utforma äganderätten, och då i synnerhet rätten till fast egendom. 

Om man specifikt jämför med det ovan nämnda systemet i vissa delstater i USA med policybeslut på 

delstatsnivå och det s k Housing Appeal System (Dillman & Fisher 2009) kan man konstatera att det 

inte finns något motsvarande i Sverige. Den generella frågan om kommunernas roll är dock aktuell, bl. 

a. när det gäller planmonopolet och exploateringsavtal.  

Exploateringsavtalen reglerar exploatörernas delaktighet i utförande eller finansiering av allmänna 

platser (gator, vägar, andra allmänna platser och anläggningar för vattenförsörjning mm). Enligt PBL 6 

kap 40 § ska åtgärderna vara nödvändiga för att detaljplanen ska kunna genomföras. Det är dock 

sällsynt eller ev. inte alls förekommande att exploatörer överklagar kommuners beslut om åtgärderna 

verkligen kan anses vara nödvändiga, dvs om de istället går utöver det som man direkt behöver för 

den aktuella exploateringen. Sköldén (2016) beskriver att många exploatörer i praktiken accepterar 

dylika villkor, och att man är mer angelägen om tydlighet i kraven än kravens förekomst 

överhuvudtaget, dvs att man vill undvika överraskningar i villkor som ställs i samband med en 

exploatering. Samhällets rätt att inskränka äganderätten på detta sätt är inget som direkt ifrågasätts, 

eller i alla fall inte ifrågasätts genom ett överklagande.  

Det ovan nämnda exemplet från USA ger byggherren en alternativ möjlighet som inte finns i Sverige. 

När det gäller behovet av exploateringar är det sålunda svårare för exploatören att hävda samhällets 
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behov och utifrån detta driva igenom sina förslag. Även om man kan ha olika synsätt om behovet är 

det kommunens angelägenhet att fatta beslut om markanvändningen och därigenom om en 

exploatering ska tillåtas eller ej. Det finns ingen regional myndighet som tar fram policy för viss typ och 

omfattning av exploateringar, dvs med bindande verkan. Äganderätten kan därför anses inskränkas i 

väsentlig grad i Sverige, och det finns inte någon direkt ambition att erbjuda fastighetsägare, och 

därigenom exploatörer, att vinna tillbaka denna rättighet, på nämnda amerikanska eller något annat 

sätt. 

HISTORISKT PERSPEKTIV PÅ MARKÄGANDERÄTTENS UPPDELNING 

Internationellt perspektiv 

Det nationella systemet för hur äganderätten till mark delas upp kan ytterligare analyseras utifrån ett 

historiskt perspektiv. Acceptansen för en uppdelning baseras på den successiva utveckling som 

kännetecknar ett land. 

I ett landområde som kan anses ha varit relativt oattraktivt i ett tidigt historiskt perspektiv, kan rätten till 

markägandet beskrivas på det klassiska sätt som Demsetz (1967) gjorde för indelningen av mark i 

Nordamerika innan koloniseringen av européerna. Vidsträckta ytor var tillgängliga för 

ursprungsbefolkningen, och det fanns ursprungligen inga skäl att definiera landområden med någon 

form av rättighet. Han beskrev det utifrån ett ekonomiskt perspektiv, där tillgångarna var så stora så att 

ett utnyttjande inte utgjorde ett hot mot någon annans utnyttjande. Det första tecknet på indelning i 

områden uppstod när några varor blev bristvaror, närmare bestämt djurs svansar och pälsar. Däremot 

var köttet fortfarande en tillgång utan begränsningar, så man kunde fortsätta jaga djur, men var 

tvungen att lämna svans och päls till den stam som hade rätten till området. Andra möjliga 

användningar av marken, såsom uppodling, byggande, vattenuttag, skog, mm, definierades inte alls, 

utan betraktades såsom allmänt tillgängliga.  

Så länge som resurserna endast var begränsade till dessa två varor och att det fanns enkla system för 

att identifiera rätten till dem, dvs en viss stam med företrädare, då kunde denna första form av 

fastighetsindelning fungera. Demsetz (ibid) använder sedan Coaseteoremet för att utveckla frågan om 

behovet av ett system för fastighetsindelning. Transaktionskostnaderna för stamhövdingarna att 

komma överens och att kommunicera till sin respektive stam om uppdelningen i specifika 

stamområden var låga, så det första systemet för fastighetsindelning kunde etableras och fungera. De 

uttryckte inte indelningen som ett fastighetssystem, men Demsetz menar att detta var ett tydligt första 

steg som visade vägen för utvecklingen av fastighetssystem. Coaseteoremet pekar på detta på ett 

uppenbart sätt, genom exemplet med fabriken intill sjön. Här antas att det finns specifika fastigheter, 

och det finns uppenbara svårigheter att sluta ömsesidiga avtal mellan industrifastigheten och varje 

enskild fastighet. Behovet av ett fastighetssystem med skydd för den enskildes markägande kan 

anses vara en utveckling av den ursprungliga uppdelningen av varor som behöver skyddas från 

andras anspråk. Det gäller alltså såväl specifika rätter såsom jakträttigheter som utsläppens påverkan, 

dvs vem utsläppsrättigheten kan anses tillhöra. Ett system för skyddande av utsläppsrättigheten 

behövs. De externa effekterna har blivit uppenbara, långt utöver ursprungsbefolkningens första 

befästa jakträttigheter. 

Powelson (1988) beskriver på liknande sätt hur överflöd på markresurser i tropiska länder innebar 

begränsningar i hur markrättigheter definierades. 

Successivt blev övergången till fasta bosättningar och behovet av skydd för ianspråktagen mark 

viktigare, men så länge som stam- eller klanvälde kunde sköta om markanspråken inom klanen och 

mellan klanerna var behovet lågt av ett mer utvecklat fastighetssystem. 

Koloniseringen innebar därefter ett tydligare anspråk på marken, genom att andra grupper började 

göra anspråk på vissa delar av markområdena. Koloniseringen i Nordamerika innebar att tidigare 
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system utmanades relativt tidigt, och det förekom också i många andra delar av världen. Som 

kolonisatör fanns då också ett behov av att etablera ett annat system som definierades utifrån en 

centralmakt, dvs att den koloniserande gruppen/landet hade behov av en annan auktoritet än de 

traditionella klanerna för att fastställa markrättigheter. Så länge som kolonisatörerna bara gjorde 

anspråk på små markområden och klanerna ändå hade tillräckligt med mark för sitt levnadssätt, då 

uppstod inga direkta konflikter. Men så småningom uppstår det brist, dvs konkurrens om vissa 

resurser. De två systemen – det traditionella klansystemet och den koloniala makten – kommer då in i 

en konflikt om auktoritet, dvs vilket av systemen som ska anses få gälla. En samordning eller fusion 

mellan systemen blir inte aktuell. Men frågan om exklusivitet i rätten till marken för enkom 

fastighetsägaren är inte det primära, utan det blir snarare en fråga om vilket rättssystem som ska 

gälla. Att staten, eller annan företrädare för kolonisatörerna etablerar sitt rättssystem innebär i sig inte 

att man definierar en exklusiv rätt för nybyggaren. Rättsstaten kan ändå förbehålla sig vissa 

rättigheter, och från ett ekonomiskt perspektiv är detta rimligt utifrån Coase analys av 

transaktionskostnader.  

Utvecklingen av det amerikanska samhället genom de europeiska invandrarna innebär dock att man 

försöker definiera en markrättighet som skyddar de enskilda markägarna, både mot 

ursprungsbefolkningens och mot andra nybyggares eventuella anspråk. Jacobs (2009) beskriver det 

som en strävan efter en så utvecklad total äganderätt som möjligt, genom begreppet yeoman farmer, 

dvs odalbonde i svensk tradition. Denna bonde skulle vara så fri som möjlig, och framför allt utan 

bördor eller anspråk från adel eller andra samhällsgrupper. Staten skulle ge denne odalbonde en 

demokratisk och ekonomisk frihet att verka, vilket stadfästes i den amerikanska 

självständighetsförklaringen. Man kan därför se den amerikanska äganderätten till mark som ett så 

självständigt objekt som möjligt, med tydligt avståndstagande från europeiska system med feodalt 

ursprung. Men det var dock inte det sydeuropeiska systemet med äganderätten som en odelbar enhet 

som var modellen, utan den var mer ett uttryck för den självständiga människan. Det var också därför 

som man redan i det femte tillägget till konstitutionen (år 1791) ställde krav på att berövandet av 

egendom genom expropriation måste vara tydligt definierat och med rättvis kompensation. Detta var 

begrepp hämtade från europeiska filosofer och den franska revolutionen, men blev i stor utsträckning 

ett teoretiskt begrepp, som skydd för äganderätten som grundläggande princip. Konkurrensen om 

mark var fortfarande väldigt begränsad. När utvecklingen av städer ställde andra krav på samordning 

av markrättigheter var ändå dessa begrepp en grundläggande utgångspunkt. Begreppet ”takings” blev 

sedan utvecklat genom några rättsprocesser under 1900-talet, där man ställde behovet av ”public use” 

mot den enskildes behov av skydd. I New York ledde utvecklingen till att man genom rättsfall 

fastställde stadens behov av zonindelning, dvs att rätten till exploatering var något som staden New 

York, som myndighet, hade rätten att bestämma, bara denna inskränkning inte gick alltför långt – ”too 

far”. 

De Soto (2000) beskriver också hur rättsstaten var central för att skapa förutsättningar för ekonomisk 

utveckling i USA efter självständighetsförklaringen år 1776. Nyckelbegreppen ”life, freedom and 

pursuit of happiness” baserades på John Lockes begrepp ‘life, freedom and property’. Dessa begrepp 

blev så centrala att man lät dem genomsyra utvecklingen av rättsstaten. ’Property’ var likafullt ett 

centralt begrepp, dock utan att nämnas specifikt i nämnda förklaring. De Soto beskriver denna 

utveckling i ett jämförande perspektiv med Latinamerika, där äganderätten inte värnades på samma 

sätt, och där även koloniala system för markrättigheter inkluderade feodala system. Förutsättningarna 

i USA var annorlunda, och rätten till marken definierades och försvarades på ett annat sätt. 

Avsaknaden av inhemsk arbetskraft gjorde också att äganderätten kunde definieras mer renodlat 

utifrån nybyggarnas ambitioner och behov av skydd.  

Den koloniala historien, såväl i Nordamerika som i tredje världen, ger utrymme för många olika 

utvecklingsperspektiv. Vi lämnar detta men använder denna utvecklingsbeskrivning i ett europeiskt 

perspektiv, och särskilt det svenska. 
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Utveckling av markrättigheter i Sverige 

Jakt och andra mer ursprungliga produktionsformer i markanvändningen i Sverige kan anses också 

vara rimliga att beskriva på liknande sätt som Demsetz och Coase. Det finns också vissa paralleller till 

hur marken togs i anspråk från att tidigare ha varit oanvänd. Det innebär ett tidsperspektiv långt 

tillbaka, och dessutom med ett visst inslag av samers markanspråk i norra delen av landet. 

I ett utvecklingsperspektiv är det mest intressanta hur äganderättsbegreppet till mark kan beskrivas 

fram till idag. Äganderättens utveckling har dock inte kännetecknats av behovet att befästa individens 

frihet på samma sätt som i USA. Även om man med folkvandringarna fick tillgång till andra 

markresurser längre norrut i Europa fanns inga uppenbara frihetsideal och att man hade behov av att 

frigöra sig utifrån ett syd- och centraleuropeiskt perspektiv. Det viktigaste var ökad tillgång till 

markresurser. Vi rör oss här i vikingatider, då nationalstaten ännu inte hade blivit etablerad. 

Successivt utvecklades dock nationalstaten, inledningsvis genom landskapen med respektive 

landskapslagar, och senare genom en samlad nation med en gemensam lagstiftning. En juridisk 

definition av äganderätten till mark gavs inget stort fokus, men successivt utvecklades olika former för 

att fastställa markägandet och att därmed också göra det mer exklusivt för nämnda ägare. Det lokala 

tinget hade bl a rollen att definiera markegendomar i specifika fall, men de flesta egendomar gick i arv 

utan att tinget spelade någon roll. 

Julstad (2015) beskriver dock hur staten, genom landskapslagarna och senare den allmänna 

landslagen (först Magnus Erikssons från mitten av 1300-talet) fastställdes med giltighet i hela landet. 

Lagarna för markägande hade sitt ursprung i förhållanden på landsbygden. Den första allmänna 

stadslagen infördes av Magnus Eriksson, med några lokala föregångare, t ex Björkö och Visby. 

Det konstateras dock av Julstad (ibid) att det redan i dessa lagar sattes upp regler för markens 

användning, bl a frågan om arvsskifte, avstyckningar, mm. Motiven var inte baserade på frihetsideal 

som i USA, utan mer en fråga om bibehålla underlag för skattekraft till staten och värnandet om 

ekonomisk utveckling i landet (motsatt att förhindra en tillbakagång). Sådana regler kan identifieras 

redan i 1400-talets allmänna landslag (Kristoffers landslag). Det innebär alltså att när denna allmänna 

landslag väl hade etablerats och landskapslagarnas roll börjat fasas ut tog nationalstaten på sig en roll 

i att definiera äganderättens innehåll, och mer specifikt vilka begränsningar som skulle sättas för den 

enskildes äganderätt till mark.  

Den fortsatta utvecklingen av rättssystemet för markägande kännetecknas av olika modeller för 

markägande och skiftesverksamhet. Nationalstatens behov av skatteuppbörd, och däri även 

rekrytering till militären, var en drivande faktor till att behålla och utveckla statens regleringar av 

markägandet, särskilt vid förändringar. Man kan här nämna förbud mot hemmansklyvning, solskifte, 

tegskifte och sedan de tre klassiska skiftena storskiftet, enskiftet och laga skiftet, daterade år 1749, 

1803 och 1827. Jordbrukstekniska bedömningar med ekonomisk utveckling utgjorde drivkraften, och 

ett skifte innebar ett stort ingrepp i äganderätten. I vissa mindre delar av landet (framför allt i Dalarna 

och Värmland) lyckades man inte genomföra skifte i någon större omfattning, men i övrigt kan man 

observera att staten hade en tydlig vilja och en stark kraft att genomföra skiften. 

Jordbruksbefolkningen kan anses redan i dessa skeden ha accepterat inskränkningen i äganderätten. 

Någon – staten genom sina företrädare i det statliga lantmäteriet, hade en rätt att fatta avgörande 

beslut om förändring i markägandet. Den enskilde fick lov att acceptera sin lott. Ett visst mått av 

deltagande förekom genom att jordskiftena gjordes i samverkan med jordbrukarna. Men rätten att fatta 

beslut över den enskildes äganderätt var ändå tydlig. 

Man kan också ha med i beskrivningen att markägandet för jordbrukare förekom i några olika former. 

Det feodala systemet etablerades aldrig i Sverige, men däremot förekom fideikommiss och denna 

form finns fortfarande kvar, om än i ganska begränsad omfattning. Däremot fanns odalbönder – helt 

självständiga, senare kallade skattebönder, och även bönder med någon form av förmån i sitt ägande, 

men även frälsebönder, kronobönder, mm, dvs någon form av upplåten markrättighet. Adeln lade 
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under sig en del skattejord, och kunde sedan upplåta den. Böndernas ställning var dock relativt stark 

och det förekom också en viss maktkamp mellan adeln, bönderna och kungen/statsmakten. 

Förändringar i maktrelationerna skedde genom århundradena, och därigenom också formerna för 

äganderätten. 

Svensson (2005) beskriver enskiftets genomförande i Helsingborgstrakten under första hälften av 

1800-talet. Han visar att böndernas intresse för och medverkan i enskiftet var avgörande för 

genomförandet. Det var därför inte enbart staten som agerade, utan bönderna som såg möjligheterna 

och samarbetade med staten (Lantmäteriet). 

I de norra delarna av landet förekom också statliga anspråk på landområden, bl a genom avvittringen 

främst i mellersta Norrland. Det drevs främst med en näringspolitisk ambition, genom att staten 

uppmuntrade bosättningar i denna del av landet. Skogsresurserna var stora, och genom 1683 års 

skogsordning sattes krav på att identifiera byarnas reella skogsinnehav, och att ej omfattade delar 

skulle anses tillhöra den svenska staten. (Julstad ibid). 

Ett särdrag i markrättigheter finns även här, genom samernas traditionella renbete. De hade inte haft 

någon särskild drivkraft till att definiera sitt ägande, men genom avvittringen och 

skogskommissionerna kringskars samernas brukningsmöjligheter. Det har senare utformats i mer 

specifik ordning genom renskötselrätten, och genom några rättsfall har det successivt definierats vad 

som ryms inom begreppet urminnes hävd. Fernstedt (2016) beskriver närmare utvecklingen av denna 

renskötselrätt. 

I dagens samhälle finns inga uppenbara tecken på olika samhällsklasser för jordbruksbefolkningen, 

förutom ovan nämnda fideikommiss, samt att det har skett en ganska omfattande rationalisering i 

brukningsformerna. Det finns också en hel del arrenden, men markägarna tillhör vanligtvis inte någon 

exklusiv samhällsklass. 

2000-talets utvecklingstendenser av äganderätten i Sverige 

Ovan beskrivna offentliga anspråk i markrättigheter kan ge en bild av en helt dominerande offentlig 

sektor som kringskär de enskilda markägarnas rättigheter till sin egendom. Det finns dock gränser för 

hur långt det allmänna kan sträcka sig, på liknande sätt som det amerikanska uttrycket ”not too far” 

visar på. Äganderättens innehåll ändras successivt över tid. Några tendenser under de senaste 

decennierna ska nämnas för att belysa vissa sådana förändringar: 

- Planbesked - planmonopol 

- LIS - Landskapsutveckling i strandnära lägen 

- Friggebod/Attefallshus 

- 3D-fastigheter och ägarlägenheter 

- Allemansrättens begränsningar 

- Kontrollansvarig för byggprojekt 

Kommunernas planmonopol – planbesked 

Kommunernas planmonopol definierades genom byggnadslagens tillkomst år 1947, men fick en 

tydligare form genom 1987 års PBL. Vid revideringen i 2010 års PBL gavs en öppning gentemot 

byggherrarna, och därigenom fastighetsägarna, att erbjuda dem möjligheten att ansöka om 

planbesked. Det finns dock inget tvingande om att kommunerna måste detaljplanelägga. Det räcker att 

kommunen förklarar skälen till att man inte vill detaljplanelägga området (PBL 5 kap 5 §). Man kan 

dock se det som en viss förskjutning mot att staten först lämnade över ansvaret till kommunerna 

genom 1987 års PBL och nu har fastighetsägarna fått en viss möjlighet att formellt uppmärksamma 

önskemål om detaljplaneläggning. Det finns både en tanke om demokratisering och decentralisering 

av beslutsprocessen, och då främst till den kommunala nivån. En decentralisering ned till 

fastighetsägarens/byggherrens nivå skulle dock innebära en alltför omfattande förändring. Det finns 
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dock länder där man lägger över planeringsansvaret på fastighetsägaren/byggherren, t ex i Frankrikes 

system med privat framtagna exploateringsplaner – ’lotissement’ (Braudo 2017). Man kan se det i 

ljuset av traditionen med äganderätten som odelbar, och att fastighetsägaren därmed också ges 

initiativrätten till planering. 

Landskapsutveckling i strandnära lägen 

Begreppet Landskapsutveckling i strandnära lägen (LIS) har införts för att stödja utveckling av 

näringsverksamhet på landsbygden och därigenom ges ökade möjligheter att göra avsteg från det 

generella strandskyddet (100 m) eller utökat strandskydd (upp till 300 m). Genom denna åtgärd av 

näringspolitisk karaktär ges också fastighetsägandet ett starkare skydd, om än genom särskild 

prövning. Fastighetsägaren får genom detta tillbaka lite av den inskränkning som infördes år 1964 i 

dåvarande Naturvårdslagen (idag Miljöbalken) genom strandskyddet, med skärpta regler år 1975. 

Förändringen genom LIS infördes år 2009. 

Själva strandskyddet har också uppmärksammats för dess begränsade positiva effekter för 

allmänheten pga perifert läge i förhållande till befolkning och områdenas attraktivitet, t ex vid sjöar och 

vattendrag i Svealand och Norrland (inlandet). Nyttan för allmänintresset kan i vissa fall vara mycket 

begränsad, men i andra fall av betydelse. Svårigheten med att öppna upp strandskyddet inom vissa 

områden/regioner är att avvägningar eller uppskattningar av nyttan för allmänintresset är 

svårbedömda. Man kan därför se det som en försiktighetsprincip – bättre att låta allmänintresset få 

råda. Den generella regeln för strandskyddet kan därför ses som en garanti för att säkerställa denna 

generella nytta, även om den i många fall är marginell. Att lyfta bort strandskyddet ger å andra sidan 

ett positivt ekonomiskt utfall i flertalet av fallen, och för fastighetsägaren ett ökat erkännande av 

äganderättens totala innehåll. Värdet för det enskilda intresset kan därigenom anses vara stort, om än 

enbart för just detta enskilda intresse. Möjligheten enligt LIS kan därför inte enbart ses som en 

näringspolitisk åtgärd utan även ett steg framåt för äganderättens skydd. 

Friggebod - Attefallshus 

Den s k Friggeboden och den nyare varianten Attefallshus kan båda beskrivas som politiskt 

motiverade förändringar (båda under borgerliga regeringar), men de har en grundläggande 

utgångspunkt i att äganderätten ska värnas för fastighetsägaren. Att definiera en minimigräns för 

kravet för bygglov kan ses som en frihet i äganderätten. Det kräver dock en tydlig avgränsning av hur 

gränsen ska definieras. Friggeboden innebär en bygglovsfrihet för en liten bod på max 15 kvm 

(ursprungligen 10 kvm) och Attefallshuset en bostadsenhet på max 25 kvm, båda som tillbehör till en 

en- eller tvåfamiljsbostad.   

Göteborgs stads chefsjurist Sven Boberg beskriver (2014) närmare de otydligheter som har uppstått 

omkring tillståndsprocessen för Attefallshuset, såsom frågan om man kan göra en avstyckning av 

markområdet med Attefallshuset till att bli en självständig enhet, dvs fastighet. Den kan ju utformas 

som en självständig enhet, och därigenom skulle den i princip kunna avstyckas. Men så var det inte 

tänkt i den lagändring som genomfördes. Utifrån äganderättsperspektiv kan möjligheten att själv få 

bestämma över de bostadsdelar som skapas anses vara grundläggande, men lagstiftaren utgår inte 

från ett sådant perspektiv utan från vad samhället kan acceptera eller ej. 

3D-fastighet och ägarlägenhet 

De två rättsobjekten 3D-fastighet och ägarlägenhet (formellt ägarlägenhetsfastighet), som båda har 

införts på 2000-talet (år 2004 respektive 2009), är två andra exempel på hur man försöker frigöra en 

äganderätt, även om relationerna till angränsande objekt måste definieras tydligt. Båda avsåg att ge 

möjlighet till ökat antal rättigheter till en bostadslägenhet eller lokal, trots att den ligger i en byggnad 

med andra objekt.  
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Den i Sverige dominerande upplåtelseformen bostadsrätt innebär att denna rätt är starkt begränsad 

genom att det endast är en del av äganderätten för själva lägenheten. Fastighetsägaren definieras 

genom dess kollektiva struktur – själva bostadsrättsföreningen, med dess medlemmar som delägare. 

Det innebär att endast vissa rättigheter tillhör bostadsrättsinnehavaren. Denna form har funnits sedan 

år 1930 och utvecklats successivt och fått en viktig roll på lägenhetsmarknaden i framför allt större 

städer. Man kan betrakta det som att vi i Sverige har en långtgående acceptans för uppdelning av 

markrättigheter. Det bygger i sin tur på att associationsrätten är välutvecklad och en accepterad del av 

befolkningens synsätt. Bostadsrätten är ett mycket ovanligt rättsobjekt i Västeuropa, där 

ägarlägenheter (condominium) är den helt dominerande formen för uppdelning av flerbostadshus i 

mindre enheter för de enskilda hushållens ägande.  

Införandet av rättsobjekten 3D-lägenhet och ägarlägenhet kan därför ses som ett strategiskt steg mot 

en mer omfattande äganderätt. Det finns dock en betydande tröghet i införande av båda dessa 

rättsobjekt vid exploatering. Förutom viss initial osäkerhet och försiktighet finns det också en 

betydande trygghet i att fortsätta att använda den väletablerade och väl fungerande 

bostadsrättsformen. Konsumenterna känner till den, och för byggherrar ger detta en säkerhet för 

marknadsföringen och försäljningen. Även bankerna visar ett starkt förtroende för bostadsrätten och i 

en del fall tvekar om kreditgivning för ägarlägenheter. 

Ägarlägenheten innebär att hela kapitalvärdet samlas i en person – den enskilde ägaren (hushållet) till 

lägenheten istället för bostadsrättens uppdelning i föreningen som ägare och kapitalägare med tillgång 

till kapitalmarknaden för lån, och parallellt bostadsrättens värde för den enskilde innehavaren. 

Föreningarnas belåning sker vanligtvis vid överlåtelsen från byggherren, eller vid ombildning när det 

sker, dvs när föreningen bildas. Storleken av kapitalvärdet bestäms av överlåtelsepriset från 

byggherren (fastighetsbolaget vid ombildning) och är vanligtvis en del av hela byggnadens totala 

värde.  

Förutom detta värde finns också den enskilda bostadsrättens värde, som inledningsvis definieras som 

den insats som betalas till föreningen för att därigenom få tillgång till en specifik bostad, och 

därigenom själva bostadsrätten. Därefter får bostadsrättsinnehavaren en exklusiv rättighet till ett 

område – lägenheten - att disponera över, och även till kapitalvärdet med möjlighet till egen belåning 

och senare också rätten till försäljning och dess värde. Denna markrättighet är dock villkorad av att 

finnas rent fysiskt i bostadsrättsföreningens byggnad, och juridiskt av att det är föreningen som 

godkänner ny bostadsrättsinnehavare. Dessutom finns en begränsning i att hyra ut sin lägenhet, 

genom att den har tillskapats enbart för eget boende. Kortare uthyrning kan tillåtas när specifika skäl 

finns, t ex tillfälligt arbete/uppdrag på annan ort, men godkännande krävs av föreningen. Den enskilde 

bostadsrättsinnehavaren är alltså helt bunden av en förening och dess styrelse. 

Det är denna begränsning i äganderätten, dvs en specifik bostadsrätt som delmängd av äganderätten, 

som lagändringen för ägarlägenheter tar bort. Vilka delar av en total äganderätt har då tillförts detta 

rättsobjekt, jämfört med bostadsrätten? Hela kapitalvärdet har samlats i ägarlägenheten, vilket innebär 

att den inte har kvar någon kapitalandel i en förening längre. Det krävs dock ett ägande av 

gemensamma anläggningar, såsom fasad, tak, VA- och elledningar, hiss, trappa, byggnadsstomme, 

parkeringsgarage, mm. Detta får istället samlas i en gemensamhetsanläggning enligt 

anläggningslagen (AL; SFS 1973:1149). Det innebär att ägarlägenheten tilldelas en andel i denna 

gemensamhetsanläggning, och därmed blir bunden till denna anläggning. Men det är en separat del 

och en egen registerenhet i Fastighetsregistret. Själva lägenheten är i sig en självständig enhet, även 

om de grannelagsrättsliga relationerna är omfattande av uppenbara skäl. 

Utvärderingar av både 3D-fastigheter och ägarlägenheter visar att dessa former fyller en viss funktion 

och därmed kan anses ha tillfört marknaden en ökad variation i former för äganderätt. Omfattningen är 

dock mycket begränsad, trots den stora efterfrågan som ansågs finnas för dessa alternativ. Det finns 

dock ett intresse av att identifiera existerande hinder och möjligheter att utveckla detta 
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äganderättsobjekt. Se t ex 2012 års ägarlägenhetsutredning (SOU 2014:33), som togs fram på 

uppdrag av den tidigare borgerliga regeringen. 

Utifrån ett äganderättsligt perspektiv är det dock av stor betydelse att det kan göras förändringar i 

formerna för ägande, och att marknaden får arbeta successivt för att utnyttja de möjligheter som ges 

genom de nya rättsobjekten. 

Allemansrätten 

Allemansrätten är i grunden en sedvanerätt som har fått visst rättsskydd. Det finns inte som en 

särskild lag, utan är infogad genom vissa paragrafer i Brottsbalken, Miljöbalken och Regeringsformen. 

Allemansrätten förekommer i Sverige, Norge, Finland och Island i lite olika utformning. I övriga världen 

ges allmänintresset inte en definierad rätt över den enskilda äganderätten. Det innebär att vi har 

infogat sedvanerätten i vår lagstiftning och därmed fråntagit äganderätten en utpekad del av sitt 

innehåll. Den är förstås mycket begränsad, och i botten finns ett ekonomiskt cost-benefitperspektiv för 

båda parter – allmänintresset och det enskilda fastighetsägarintresset – med en positiv totalnytta. 

Varför inför man inte allemansrätt i andra länder, dvs som en i lag inskriven rätt för allmänintresset? 

Ett uppenbart skäl är att vissa rättstraditioner har en tydligare utgångspunkt i äganderättens 

odelbarhet, vilket nämnts ovan. Man anser att en sådan definierad rätt för annan än fastighetsägaren 

inte är förenlig med själva grundprincipen om äganderätten.  

I Sverige har vi däremot tagit vara på sedvanan och fört in den som en definierad del av 

äganderättens omfattning. Den kostnad som uppstår för fastighetsägaren är marginell, men de facto 

en kostnad. Vi har dock lagt in ett ekonomiskt nyttoperspektiv för att motivera intrånget på 

äganderätten. Vi har därför en vana att göra intrång i äganderätten när det finns ett ekonomiskt 

relevant skäl, dvs när samhällsintresset kan gynnas. Äganderätten är därför inte helig på det sätt som 

kännetecknar länder t ex i södra Europa och USA. 

Det kan dock nämnas att även en sedvanerätt som allemansrätten utsätts för yttre tryck, och genom 

detta sker vissa förändringar i denna etablerade rätt. Det kan nämnas exempel på hur friluftsintresset 

skapar behov av ökad användning av naturen på ett sätt som inte kan uppfattas som del av sedvanan. 

I rättsfallet NJA 1996 s. 495 fastställdes att kommersiell uthyrning av gummiflottar och kajaker för 

forsränning vid en enskild fastighet leder till ökad användning av naturen i området och därmed går 

utöver vad fastighetsägaren kan anses tåla inom ramen för allemansrätten. En enskild person som har 

hyrt utrustning är i sig inom ramen för allemansrättens tillåtna användning, men sammantaget utgör 

den turism som skapas genom uthyrningen en så stor ökad användning av naturen att det inte kan 

anses vara förenligt med allemansrättens grundläggande skydd för allmänintresset.  

En annan omfattande inskränkning i fastighetsägarens markanvändning skedde när beslut om ett 

område för naturreservat och att det därmed skulle ge rätt till ersättning. I fallet analyserades frågan 

om hur man definierar pågående markanvändning, efter att marken – strandängar i Bunkeflostrand i 

Malmö – hade legat i träda sedan 1970-talet, och naturreservatet inrättades år 2007. Skyddet för 

äganderätten för fastighetsägaren definierades utifrån de reella möjligheterna att återgå till jordbruk 

och bete trots den långvariga trädan. Genom HDs dom (NJA 2015 s. 323) ålades Malmö stad som 

inrättade naturreservatet att betala ersättning för att användningen av fastigheten för åker och bete 

avsevärt försvårades, dvs inte enbart för markens värde som mark i träda. En avgörande faktor var att 

en återgång till tidigare användning som jordmark och betesmark inte krävde något tillstånd.  

Kontrollansvarig 

Kontrollansvarig för byggprocessen har ersatt tidigare kommunala bygglovsinspektörer. I 1987 års 

PBL infördes kvalitetsansvarig. Vissa förändringar gjordes i 2010 års PBL genom förändringen i 

benämningen till kontrollansvarig. I detta sammanhang vill vi endast framhålla att fastighetsägarens 
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rådighet över sin fastighet är begränsad av att byggandet är villkorad av det kommunala bygglovet, 

och för själva byggprocessen finns det ett system för kontroll. Den tidigare kommunala kontrollen i 

Byggnadslagen (SFS 1947:385) har härigenom överförts från direkt offentlig kontroll till en indirekt 

kontroll. Den kontrollansvarige ska vara oberoende av byggherren, vilket innebär att man inte tillåter 

fastighetsägaren att behålla kontrollen över byggprocessen för sin fastighet. Även om kommunen 

separerades från byggkontrollen lades inte denna del tillbaka till fastighetensägarens rättigheter.  

SLUTSATS 

Har äganderätten förändrats i stor omfattning och anpassats till ett mer europeiskt synsätt? Som 

nämnts ovan finns inget enhetligt synsätt i Europa. Det som i någon mån är gemensamt är 

utgångspunkten att äganderätten ska säkerställas och intrång i äganderätten ska ske utifrån bestämda 

villkor. Det finns uttryckt i Europakonventionen om mänskliga rättigheter, med specifika regler om 

intrång i äganderätten. Regeringsformens skydd för äganderätten har anpassats till 

Europakonventionen. Detta uttrycks i RF 2 kap 15 § på följande sätt: 

 15 § Vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas avstå sin egendom till det allmänna 

eller till någon enskild genom expropriation eller något annat sådant förfogande eller tåla att det 

allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när det krävs för att tillgodose 

angelägna allmänna intressen. 

   … ska vara tillförsäkrad full ersättning för förlusten. … Ersättning ska också vara tillförsäkrad den för 

vilken det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad på sådant sätt att pågående 

markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt försvåras eller att skada uppkommer som är 

betydande… 

(egen kursivering) 

Den specifika omfattningen av äganderätten är dock en fråga för nationell utformning. Det innebär att 

definitionen på angelägna allmänna intressen tillåts att variera utifrån varje lands specifika lagstiftning, 

och därmed varje lands synsätt på äganderätten. Även frågan om ersättning specificeras endast i 

generella drag i nämnda paragraf, och sedan finns det kompletterande regler i Expropriationslagen. 

Det finns en grundprincip i att man tillåter en fördelning av de ekonomiska effekterna mellan det 

allmänna och den enskilde fastighetsägaren. En ekonomisk nytta för en fastighet pga investering i 

infrastruktur kan därför definieras som något som tillhör samhället. En vinstdelning är relevant av 

många olika skäl, och att någon del av de positiva externa effekterna ska kunna hävdas tillhöra 

samhället är alltså fullt rimligt utifrån ett svenskt äganderättsperspektiv. 

Även i ett historiskt perspektiv kan man motivera att staten har grundlagt en tradition av att göra 

anspråk på att reglera markägandet. Bönderna och senare andra samhällsklasser har fått vänja sig vid 

staten som en viktig aktör och med maktanspråk. Man började reglera markägandet på landsbygden, 

men det fanns redan i någon mening relativt självständiga bönder. Specifika krav på markägande i 

städerna kunde därmed också ställas från staten eller stadsmyndighet. 

I dagens lagstiftning, med framför allt PBL, FBL, JB, MB, AL och ExprL ställs krav på fastighetsägarna 

utifrån den övergripande utgångspunkten om allmänna och enskilda intressen, enligt PBL 2 kap 1 §, 

och vidare utvecklat i övriga delar i PBL kap 2. Fastighetsägarna har vant sig vid att dessa allmänna 

intressen är starka, och accepterar i stor utsträckning detta system. Acceptansen kan också beskrivas 

som att det inte finns ett massivt och stort motstånd mot att det allmänna – staten och kommunen – är 

de som reglerar markanvändningen. 

Synsättet på äganderätten som ett knippe rättigheter uttrycks på följande sätt av regeringen i prop. 

2004/05:40 (Ändringar i minerallagen): ”Äganderätten utgörs av ett knippe rättigheter och omfattar det 

som blir kvar när man dragit ifrån de rättigheter som tillkommer andra och den bestämmanderätt som 

myndigheterna kan ha”. Här finns en väldigt tydlig beskrivning av uppdelningen av äganderätten, och 

att man därför inte har något problem med samhällets anspråk på delar av äganderätten. 
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Förutsättningarna för att göra ytterligare ingrepp i markrättigheterna kan därför anses relativt goda i ett 

land som Sverige med ovan beskrivna rättstradition. 

Begreppet oförtjänt markvärdestegring togs fram genom SOU 1957:43 kan därför idag, 60 år senare, 

anses fortsätta ha full relevans utifrån äganderättsligt perspektiv. Det krävs dock att man går igenom 

lagstiftningen för att identifiera hur man skulle kunna använda och utveckla detta perspektiv utifrån 

dagens situation för viss medfinansiering av infrastrukturinvesteringar.  
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BILAGA 2 - KAN FRIVILLIG MEDFINANSIERING VARA 

LÖSNINGEN FÖR FRAMTIDA 

INFRASTRUKTURINVESTERINGAR?  

NÅGRA SPÖRSMÅL KRING DE RÄTTSLIGA RAMARNA FÖR 

VÄRDEÅTERFÖRING 

När statens ekonomi inte rymmer stora investeringar, infrastruktursatsningar till exempel, blir 

alternativa finansieringsmöjligheter intressanta. För satsningen på höghastighetsjärnväg, har ett antal 

förslag diskuterats och vissa lagändringar trätt i kraft. En av utgångspunkterna för diskussionen har 

varit att vissa fastigheter ökar i värde just på grund av den aktuella infrastrukturinvesteringen och att 

denna värdestegring på olika sätt kan återföras för att bidra till att finansiera investeringen i fråga. 

Föreliggande text syftar till att klarlägga de rättsliga förutsättningarna för värdeåterföring och diskutera 

olika oklara aspekter av dessa. Intressanta frågor är bland annat avfärdandet av ett administrativt 

förfarande med förvaltningsrättsliga beslut till förmån för ett frivilligt förhandlingsbaserat system, 

gränsdragning mellan betalande och icke-betalande, hur värdeökningen ska uppskattas och hur 

frivilligheten ska konkretiseras. 

Inledningsvis presenteras Sverigeförhandlingens förslag, vilket följs av en mer allmän reflektion över 

vad ägande till fast egendom innebär, vad som kan inskränkas och hur det regleras, en utblick till ett 

tvångsvis förfarande för återföring av värdeökningar genom expropriationshot kontra de nystiftade 

möjligheterna för kommuner att på frivillig väg återföra värde och därigenom bidra till 

infrastrukturinvesteringar. Vem som har rätt till markvärdestegringar är en fråga som har diskuterats 

länge, även om diskussionen inledningsvis fokuserade på markvärdestegring på grund av 

tätortsutbyggnad.34 I Sverigeförhandlingens betänkande och i värdeåterföringspropositionen 

2016/17:45 tänker man sig att detta skulle kunna ske med kommunernas hjälp. Emellertid är dessa 

förslag inte oproblematiska och kan diskuteras, förutom ur en nationalekonomisk synvinkel,35 med 

vissa juridiska frågetecken i fokus. Avslutningsvis diskuteras dessa gränsdragningsfrågor och 

överväganden som bör göras i samband med medfinansiering och värdeåterföring. 

Sverigeförhandlingens förslag till värdeåterföring 

Sverigeförhandlingen36 lämnade våren 2016 ett förslag till finansiering av utbyggnaden av 

höghastighetsjärnväg. Flera utredningar har studerat olika aspekter av en sådan svensk investering, 

bland annat finansieringsfrågorna.37 En del av finansieringsförslagen, några procent av den totala 

investeringskostnaden, bygger på olika typer av värdeåterföringar och innebär ett avsteg från 

huvudregeln att infrastrukturinvesteringar ska finansieras med statliga anslag.  

Det huvudsakliga förslaget är kommunal medfinansiering genom intäkter från planvinster, 

markanvisning och försäljning av kommunal mark samt värdestegringsersättning baserade på frivilliga 

                                                      
34 Holmström, B, Rätten till markvärdestegringen, Förslag och åtgärder under 1900-talet R21:1988 
35 se Andersson, Hansson m fl HHTWP2,slutsatser och överväganden 
36 SOU 2016:3 
37 PWC. Analys av finansieringsprinciper och bedömning av alternativa finansieringslösningar för nya 

stambanor 2 september 2015, Ramböll. Underlagsrapport konsekvensutredning av lagändring kring 

värdeåterföring Mars 2015, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Värdeåterföring – utlåtande över 

pågående arbete Mars 2015, EY och Lindahl. En svensk höghastighetsjärnväg – alternativa former för 

finansiering och samverkan Slutrapport 2017-02-13. 
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avtal om återföring av värdeökningen för fastigheter som inte ägs av kommunen. Detta ska enligt 

förslaget ske efter en dialog mellan fastighetsägaren/exploatören och kommunen.  

Fastigheten – rättigheter och skyldigheter i lag och grundlag 

Hur kan det allmänna hantera privat ägd egendom? Vad kan inskränkas och hur regleras det? När det 

gäller fastigheter, ger Jordabalkens regler ramar för de civilrättsliga rättigheter för vad en 

fastighetsägare kan upplåta, vad som karaktäriserar dessa och för hur lång tid de kan upplåtas. 

Richard Hager skriver, att reglerna syftar till att skydda fastighetsägaren och i viss mening tillförsäkrar 

denne en frihet, som även ska gagna utvecklingen i ett samhälleligt perspektiv.38 Jordabalken 

innehåller i huvudsak civilrättsliga regler om fastigheters gränser och relationer mellan fastighetsägare 

och nyttjanderättshavare m.m. Det finns vidare en mängd regler utanför jordabalken, exv. PBL, FBL, 

MB, AL, LL. VägL och ExL, som tillvaratar samhällets, det allmännas, intresse av ändamålsenlig 

markanvändning och lämpliga fastigheter och som syftar till att åstadkomma eller trygga en 

samhällelig utveckling genom olika tvångsåtgärder; det är möjligt att reglera mark från en fastighet till 

en annan, expropriera en fastighet eller annars skapa en rätt till den för att i ett bredare perspektiv 

uppnå en samhälleligt eftersträvansvärd markanvändning.39 Detta innebär en motsvarande skyldighet 

för fastighetsägaren att avstå från sin fastighet eller från den ianspråktagna aspekten av denna. Vid 

samhälleliga ingrepp i fastighetsägande ska ersättning till markägaren normalt utgåenligt reglerna i 4 

kap. ExL, som löseskilling eller intrångsersättning med marknadsvärde och ett påslag om 25 procent. 

Utgångspunkten för en markägares rätt till sin mark finns i en av våra grundlagar, regeringsformen 

(RF) 2 kap 15 §, där det anges att ”vars och ens egendom är tryggad genom att ingen kan tvingas 

avstå sin egendom till det allmänna eller till någon enskild genom expropriation eller något annat 

sådant förfogande eller tåla att det allmänna inskränker användningen av mark eller byggnad utom när 

det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.” Grundlagens regel fortsätter genom att 

förtydliga att den som tvingas avstå sin egendom ska vara tillförsäkrad full ersättning för sin förlust, 

och att rätten till ersättning även gäller om det allmänna inskränker användningen av någons mark 

eller byggnad på sådant sätt att pågående markanvändning inom berörd del av fastigheten avsevärt 

försvåras eller att skada uppkommer som är betydande i förhållande till värdet på denna del av 

fastigheten.  

En motsvarande regel finns i tilläggsprotokollet från den 20 mars 1952 till Europakonventionen, artikel 

1, där det anges att envar fysisk eller juridisk persons rätt till sin egendom skall lämnas okränkt och att 

ingen må berövas sin egendom annat än i det allmännas intresse och under de förutsättningar som 

angivas i lag och av folkrättens allmänna grundsatser. Vidare anges dock, att dessa bestämmelser 

inte inskränker en stats rätt att genomföra sådan lagstiftning som staten finner nödvändig för att 

reglera nyttjandet av viss egendom i överensstämmelse med det allmännas intresse eller för att 

säkerställa betalning av skatter och andra pålagor eller av böter och viten. 

I EUs stadga om de grundläggande rättigheterna (2012/C 326/02) framgår i artikel 17 en motsvarande 

precisering av äganderätten; att var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja 

den, att förfoga över den och att testamentera bort den och att ingen får berövas sin egendom utom 

då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot 

rättmätig ersättning för sin förlust i rätt tid. Vidare föreskrivs att nyttjandet av egendom får regleras i lag 

om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen. 

För intrång i eller inskränkningar av äganderätten krävs således att en bedömning av intrångets 

proportionalitet görs i det enskilda fallet; i den svenska grundlagen krävs att åtgärden motiveras av 

angelägna allmänna intressen, i tilläggsprotokollet anger man att det allmännas intresse kan 

                                                      
38 Hager, R, Jordägandets frihet och jordabalken i SvJT 2013, s. 686-708. 
39 Sjödin, Ekbäck, m fl. Markåtkomst och ersättning för bebyggelse och infrastruktur, 4 uppl. Kap 3.2 
handlar om lagstiftning som ger möjlighet till markåtkomst.  
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rättfärdiga avsteg från utgångspunkten och i unionsstadgan hänvisas till krav från samhällsnyttan eller 

att det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen. En kvalifikation av det allmänna intresset och en 

avvägning mellan den enskilde markägarens intresse och det allmännas intresse ska således göras 

för att medge inskränkningar i äganderätten. En fråga är om en enskild fastighetsägares bidrag till 

medfinansiering av mångmiljardprojekt skulle anses som ett proportionerligt, angeläget allmänt 

intresse. 

Vi kan konstatera att utgångspunkten i grundlagens bestämmelse är den oinskränkta äganderätten, 

men att möjligheter till undantag därefter stadgas snabbt. Genom ytterligare reglering i form av 

omfattande lagstiftning och genom medverkan av lokala myndigheter, för vårt vidkommande särskilt 

kommunen, har samhället långtgående möjligheter att göra anspråk på mark eller vissa rättigheter till 

marken. Ägandet i sig är ofta oreflekterat, tagit för givet och, som Frank Snare skrev, kan det vara 

svårt att ta ett steg tillbaka och försöka definiera eller utvärdera begreppet.40 Man kan anse att 

äganderätten egentligen består av ett knippe av rättigheter eller flera skilda, i viss mån sinsemellan 

oberoende, aspekter av en rättighet och att det allmännas anspråk kan avse delar av knippet eller en 

aspekt av rättigheten - exempelvis i form av önskemål om värdeåterföring - likväl som helheten.  

I ett nyligen avgjort fall från MÖD,41 som är överklagat till HD, har frågan om proportionaliteten och 

vikten av det allmänna intresset kommit att ställas på sin spets; i fallet ställs frågan om 

fastighetsbildningslagen har ett inbyggt proportionalitetshänsyn, vilket innebär att alla intrång i 

markägarens rätt som är förenliga mot FBL kan godtas utan att en explicit proportionalitetsavvägning 

görs i det enskilda fallet? Ett sådant synsätt skulle förstås förenkla även värdeåterföringsprocessen. 

Med tanke på grundlagens företräde borde svaret vara nej, det krävs självklart en avvägning i det 

enskilda fallet – men det är en fråga för Högsta Domstolen att överväga. Såväl Europakonventionens 

bestämmelse som EU-stadgan bör spela in vid avvägningen av vilket intresse som har företräde. 

Frågan bör ställas i förhållande till en tanke om viss generell värdeåterföring inom exv. ett visst 

område eller som vissa utredningar har föreslagit, beträffande fastigheter vars värdeökning på grund 

av en infrastrukturinvestering varit väsentlig.  

Hur kan man gå till väga för att återföra ett ökat fastighetsvärde?  

Sverigeförhandlingen har som nämnts förslaget att värdeåterföringen ska göras genom kommunal 

medfinansiering från intäkter från planvinster, markanvisning och försäljning av kommunal mark samt 

värdestegringsersättning baserade på frivilliga avtal om återföring av värdeökningen för fastigheter 

som inte ägs av kommunen. Det är främst kommersiella fastigheter eller kommersiella aktörer som 

förslaget riktas mot. Nedan presenteras förutsättningarna för detta liksom de existerande men aldrig 

tillämpade reglerna om värdestegringsexpropriation. 

Finns det grund för en diskussion om värdeåterföring?  

Värdestegringsexpropriation, ett påtryckningsmedel för frivillig medfinansiering 

Det finns som utgångspunkt viss möjlighet att expropriera en fastighet som man räknar med ska stiga i 

värde till följd av samhälleliga investeringar. När reglerna om värdestegringsexpropriation infördes var 

tanken att de värdestegringsvinster, som hade uppkommit genom det allmännas insatser, skulle 

komma samhället till godo, bl.a. genom att kommunerna gavs möjlighet att förvärva mark på ett tidigt 

stadium och genom den numera upphävda presumtionsregeln i 4 kap. 3 § Expropriationslagen 

(1972:719), ExL, som innebar att förväntningsvärden inte skulle ersättas.42 Denna typ av expropriation 

                                                      
40 Snare, Frank, The Concept of Property, American Philosophical Quarterly, Vol 9 Nr 2 April 1972 
41 Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen F 9782-15 dom den 6 mars 2017. 
42 Dalsjö m. fl Expropriationslagen En kommentar, Zeteo. Version den 15 april 2015 
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har inte tillämpats, men reglerna finns, eventuellt tillämpliga eller för att användas som 

påtryckningsmedel för den mer frivilliga värdeåterföringen som föreslås av Sverigeförhandlingen. 

Det verktyg, som det allmänna - åtminstone i teorin - har att tillgodogöra sig för markägaren oförtjänta 

värdeökningar finns i 2 kap 11 § ExL. Det rör sig om en möjlighet att expropriera fastigheter inom ett 

visst område där en byggnads- eller anläggningsåtgärd som kan föranleda expropriation enligt ExL 2 

kap 1-10 §§ ska vidtas i det allmännas försorg. En förutsättning enligt 11 § är, att det med skäl kan 

antas att åtgärden som vidtas medför ett väsentligt ökat värde för en fastighet i områdets omedelbara 

närhet eller avsevärt utökar möjligheterna att använda en sådan fastighet. Det är alltså inte bara 

värdeökningen som detta förfarande siktar på, utan hela fastigheten som sådan. Markägaren ersätts 

enligt 4 kap ExL, dock inte för sådana värden för vilka expropriationen sker. Här kan man diskutera 

hur stor den förmodade värdeökningen behöver vara för att motivera ett ingripande, då 

fastighetsägaren trots allt ska ersättas med 1,25 gånger fastighetens värde.  

För att en fastighet ska kunna exproprieras på denna grund krävs att det med hänsyn till kostnader för 

åtgärden och övriga omständigheter är skäligt. Det skulle inte anses skäligt att expropriera en fastighet 

där samhället får en särskild ersättning av fastighetsägaren till kostnader för en särskild åtgärd. 

Expropriation kan enbart komma i fråga innan de eventuellt värdehöjande åtgärderna har vidtagits, 

och en förutsättning för expropriationstillstånd är att planeringen av åtgärderna har nått så långt att det 

står klart att de verkligen kommer att genomföras. Det krävs ingen detaljredovisning, men det är 

nödvändigt att tillståndsprövningen kan bygga på en någorlunda säker uppfattning om den effekt som 

åtgärderna får på kringliggande mark och att åtgärdernas art och omfattning kan redovisas i stora 

drag. Sedan bygg- eller anläggningsåtgärderna har påbörjats kan expropriation inte tillgripas, vilket 

framgår av att lagtexten tar sikte på enbart framtida verksamhet. 43 

Expropriationsrätt kan medges endast för den som ska utföra byggnads- eller anläggningsåtgärden 

och befogenheten gäller endast fall då värdestegringen eller nyttoeffekten av det allmännas åtgärder 

är av mera betydande omfattning. Det krävs att expropriation ter sig som ett skäligt alternativ, vilket bl. 

a. innebär att den exproprierande inte får välja ut bara en enstaka fastighet, om värdestegringen 

omfattar ett stort antal fastigheter och ett sådant förfarande skulle te sig stötande.44 

Någon ansökan om värdestegringsexpropriation har som framgått aldrig varit föremål för regeringens 

prövning. Förmodligen var det inte heller avsikten – i prop. 1971:122 anfördes att regeln kunde få 

avsevärd betydelse redan genom att existera, som grundval för förhandlingar mellan det allmänna och 

fastighetsägaren, och att fastighetsägaren borde kunna freda sig från expropriation genom att frivilligt 

ersätta samhället för den markvärdestegring som kan beräknas uppstå till följd av del allmännas 

insatser. En sådan lösning, ansågs i propositionen från 1971 lämplig, exempelvis då en ny väg dras 

fram och betydande värdestegring därigenom uppkommer på kringliggande mark.45 Detta kan 

jämföras med andra stora infrastrukturprojekt. Nu är det förmodligen Trafikverket som är den aktör 

som kan ha expropriationsrätt och kommunen den som förhandlar för att erhålla medel till 

medfinansiering, men i praktiken torde det inte utgöra en större skillnad för fastighetsägaren. 

Regler som möjliggör kommunal medfinansiering  

Kommunal medfinansiering av statliga infrastrukturprojekt kan ske på olika sätt. Det finns, som bl. a. 

framhålls av Sverigeförhandlingen, ett antal varianter av sätt att samla in värdeökning. Det kan 

exempelvis ske genom expropriation som vi ägnade oss åt i texten ovan, i samband med exploatering 

eller genom beskattning.46 Historiskt har den kommunala kompetensen i 2 kap 1 § kommunallagen 

(1991:900) begränsats till att avse den egna kommunen. För att underlätta kommunala 

                                                      
43 Dalsjö m. fl Expropriationslagen En kommentar, Zeteo. Version den 15 april 2015 
44 Dalsjö m. fl Expropriationslagen En kommentar, Zeteo. Version den 15 april 2015 
45 Prop. 1971:122, s. 164. 
46 SOU 2016:3 s. 118 
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medfinansieringsbidrag och förverkliga Sverigeförhandlingens förslag, har två lagändringar vidtagits i 

samband med diskussionen om infrastrukturinvesteringar. Det rör sig om en ändring i 1 kap 2 § och 2 

kap 1 § i lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som innebär att kommuner får 

möjligheter att lämna bidrag till byggande av väg och järnväg som staten ansvarar för om det är till 

nytta för invånarna, dvs. om det finns särskilda skäl att frångå huvudregeln om anknytning till 

kommunens område eller medlemmar som annars är huvudregeln enligt 2 kap 1 § kommunallagen. 

En ytterligare ändring har vidtagits i PBL. 1 kap 4 § innehåller sedan den 1 april 2017 en definition av 

begreppet medfinansieringsersättning. Med begreppet avses ”ersättning som en byggherre eller en 

fastighetsägare i samband med genomförande av en detaljplan åtar sig att betala för en del av en 

kommuns kostnad för bidrag till byggande av en viss väg eller järnväg som staten eller ett landsting 

ansvarar för.”  Det har även gjorts en ändring i lagen (1997:614) om kommunal redovisning (KrL),47 

som ger kommunerna möjlighet att redovisa belopp som medfinansierat statlig infrastruktur i 

balansräkningen, dock med en avskrivningstid om högst 25 år. Tidigare skapade legala hinder 

problem i den kommunala budgetprocessen vid avtal om medfinansiering, men nu kan alltså 

kommunala bidrag till statlig infrastruktur anges som en kostnad i resultaträkningen eller enligt 5 kap 7 

§ KrL tas upp som ”Bidrag till statlig infrastruktur” under en särskild post i kommunens balansräkning.48  

Regler om kommunal medfinansiering i samband med exploateringsavtal och 
markanvisningar 

Kommunernas möjligheter att medverka genom att exploateringsavtal (när en privat markägare vill 

exploatera) omfattar medfinansieringsersättning diskuteras i prop. 2016/17:45.49 Här tänker man sig 

att en kommun i samband med exploatering av ett område ska förhandla med en byggherre om att 

denne ska åta sig att betala ersättning för en del av kommunens kostnader för bidrag till ett 

infrastrukturprojekt. Enligt propositionen är en förutsättning för att sådan ersättning ska få tas ut, att 

det projekt som kommunen bidrar till medför att den/de fastighet/er som omfattas av detaljplanen kan 

antas öka i värde.50 Här ser vi en koppling till reglerna om värdestegringsexpropriation, där samma 

förutsättning ställs upp. Ändringar i 6 kap 39-40 §§ PBL med denna innebörd är följden, och sedan 

den 1 april 2017 ställs krav på att kommuners eventuella riktlinjer för exploateringsavtal ska innehålla 

grundläggande principer för medfinansieringsersättning. Vidare anges, att ett exploateringsavtal får 

omfatta medfinansieringsersättning under förutsättning att den investering som medfinansieras medför 

att den fastighet eller de fastigheter som omfattas av detaljplanen kan antas öka i värde, och att 

byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennas nytta av planen. 

En anledning till valet av frivillig förhandlingslösning i samband med exploatering istället för att reglera 

som ett administrativt system där ersättning bestäms genom förvaltn8ngsbeslut anges vara att det 

frivilliga systemet går snabbare. Ett beslut skulle kräva ett tydligt underlag med angivande av exv. 

detaljerade regler av vilka förväntningsvärden som ska gälla och det skulle krävas en möjlighet att 

klaga på besluten.51 Såväl regeringen som flera remissinstanser har ansett detta förfarande positivt då 

tidsåtgången förmodas bli mindre än om ett administrativt förfarande skulle inrättas.  

Om kommunen överlåter eller upplåter egen mark kan de tillgodogöra sig värdeökningar som har 

uppstått till följd av offentliga åtgärder (exv. tillgång till en station på höghastighetsjärnvägen) i 

prissättningen, så kallad planvinst. Kommunen säljer ofta mark genom en markanvisningsprocess, och 

enligt lagen (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska kommuner som tillämpar 

markanvisningar tydligt ange utgångspunkter för prissättning i enlighet med kommunallagen och EU:s 

statsstödsregler i dessa, vilket hindrar försäljning till underpris.  

                                                      
47 SFS 2009:1319 
48 SOU 2016:3 s. 109 
49 Prop. 2016/17:45 värdeåterföringar vid satsning på transportinfrastruktur 
50 Prop. 2016/17:45, s. 10 
51 Prop. 2016/17:45, s. 16 
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Det allmännas angelägna intresse eller frivillig väg till marginell 
delfinansiering? 

I dagens fastighetsrättsliga lagstiftning finns många begränsningar i fastighetsägares rättigheter till sin 

mark. Dessa begränsningar för fastighetsägaren har sin grund i lagstiftarens uppfattning om vad som 

är angelägna allmänna intressen och samhälleligt eftersträvansvärd markanvändning, och uppkommer 

exempelvis till följd av ett tillståndskrav, där prövning sker av lokalisering av byggnader och 

anläggningar, tekniska lösningar, skyldighet att överlåta mark, att utge ersättning till myndigheter och 

grannfastigheter m.m.52 Även om utgångspunkten är en annan, så kan äganderätten till mark således 

med detta synsätt sägas delas upp, och den kan också lagligen inskränkas och förändras. 

Fastighetsägarna kan sägas vara bekanta med det faktum att äganderätten till viss del kan begränsas, 

eller inskränkas genom företeelser med grund i lag såsom kravet på bygglov, att man efterlever 

detaljplan, att Trafikverket har vägrätt etc., men samtidigt finns ett grundlagsstadgat krav på 

proportionalitet och allmänintresse som är viktiga att upprätthålla och i huvudsak en rätt till ersättning 

för intrång. Kan finansieringsfrågan lösas på frivillig väg, eller på annat sätt, undanröjs ett och annat 

hinder.   

Fler frågetecken kring frivillig värdeåterföring  

Viktiga frågor som inställer sig när det gäller utgångspunkten värdeåterföringar som sker tvångsvis är 

hur man ska bedöma proportionaliteten i det enskilda fallet, dvs. på vilket sätt det angelägna allmänna 

intresset av en expropriering just på grund av värdeökning till följd av infrastrukturinvestering i det 

enskilda fallet bedöms - och hur gränsen dras för vilken krets som skall vara med och bidra. Kan ett 

enskilt finansieringstillskott av många, som totalt sett kanske uppgår till 5 % av investeringskostnaden, 

anses som angeläget? Blir det enskilda bidraget angeläget eller är det angelägna allmänna intresset 

tvärtom, att ingen enskild ska dra nytta av statens infrastrukturinvesteringar i form av ett ökat 

markvärde? 

Hur gränsen bör dras, och frågan om proportionalitet därvidlag, är inte mindre intressant när det gäller 

de frivilliga bidragen till en infrastruktursatsning. Ska kommuner i exploateringssammanhang ha en 

skyldighet eller en möjlighet att föra upp frågan på dagordningen? Är det en möjlighet eller en 

principiell utgångspunkt finns risken att det blir fråga om olika behandling. Ska man, som Mannheimer 

Swartlings utredning föreslår,53 begränsa det till de fall där en väsentlig värdestegring uppstår? Vem 

kan bedöma den faktiska värdeökningen i de många fall som kan aktualiseras? Eller ska man 

fastställa ett geografiskt område där alla kommersiella aktörer inblandade i transaktion förutsätts 

bidra? Kan man ta hänsyn till avvikelser inom det avgränsade området? Att besluta om olika avgifter 

för lika fall kan vara problematiskt, även om det finns ett oegennyttigt skäl.54 En ytterligare aspekt som 

kan diskuteras är, att det med medfinansiering främst verkar vara nya exploateringar som skall vara 

med och finansiera. Etablerade aktörer och redan exploaterad mark som på motsvarande sätt får en 

värdeökning förväntas inte bidra? En annan fråga är hur många pålagor exploatörerna tål. I dagsläget 

finns till exempel möjlighet för kommunerna att ta ut ersättning för plankostnad, för att bekosta vägar 

och andra allmänna platser och anläggningar för v/a m.m. och i förekommande fall ställa krav på 

miljökompensation. Så länge projekten trots allt är lönsamma och fastigheten kan antas öka i värde på 

grund av en infrastruktursatsning som kommunen bidrar till kan man dessutom kräva 

medfinansieringsersättning. Ett av fastighetsägarens alternativ är ju att göra olika upplåtelser eller att 

avtala om olika aspekter av sin fastighet, såsom t. ex. att avstå från en framtida värdeökning. En 

begränsning utgörs av formuleringen i 6 kap 40 § PBL att byggherrens eller fastighetsägarens 

                                                      
52 Jfr Ekbäck, Peter, Krav på väsentlighet, lönsamhet och utformning vid tvångsförvärv av mark och 
rättigheter – en analys av gällande skyddsvillkor, SvJT 2008s. 687-705. 
53 Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Värdeåterföring – utlåtande över pågående arbete Mars 2015, 
s. 2. 
54 Jfr HFD 2014 ref.57 och 1 kap 9 § regeringsformen. 
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åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av planen, vilken begränsning kan tolkas lite 

tveksam då den bygger på en uppskattning. Frågan om medfinansieringsavgiften får relateras till 

byggrätter har lyfts av remissinstanser och regeringen i propositionen.55 Vissa paralleller mellan den 

diskussionen och fallet NJA1980 s. 1 aktualiseras därför. I 1980 års fall ansågs en kommuns krav på 

solidarisk finansiering av exploateringsavtal vara sådant lindrigt tvång som avses i AvtL29 § när det 

framställdes som ett villkor för bygglov. Man kan ställa frågan vilken skillnad det blir om byggrätter 

diskuteras i samband med frivilliga bidrag i exploateringsavtalet samtidigt som ett hot om 

värdestegringsexpropriation finns, även om det inte har använts.  

Avslutningsvis kan frågan när i tiden värdeökningen ska bedömas och när ersättningen ska få tas ut 

blir intressant i sammanhanget. När det gäller värdestegringsexpropriation gäller, att denna skall 

beslutas innan det värdeökande projektet påbörjas. Det torde vid det läget fortfarande vara i någon 

mån oklart hur stor den eventuella värdeökningen som kan återföras blir, vilket inte underlättar en 

proportionalitetsbedömning. Om värdeåterföring ska ske tvångsvis i annan form än expropriation, kan 

samma problem inställa sig. Vidare krävs att beslut av detta slag kan överklagas.56  

Skulle förfarandet bli mer likt en skatt, behöver den beslutas i lag och kan till skillnad från 

värdestegringsexpropriation och överenskommelser i exploateringssammanhang tas ut i en generell 

krets utan en tids- och resurskrävande proportionalitetsprövning och gränsdragningsfrågor i varje 

enskilt fall, och den kan beslutas sedan projektet påbörjats och värdeeffekterna konstaterats. De 

enskilda fastigheterna taxeras och markvärdeökningar fångas enkelt upp. Vidare omfattas såväl nya 

exploateringar som etablerade sådana.   

Sammanfattningsvis finns ett nytt system för kommunal finansiering av infrastrukturprojekt. Systemet 

är tänkt att finansieras av de framtida värdeökningar som uppkommer hos enskilda fastighetsägare 

och exploatörer, men det finns ett antal frågetecken som hade kunnat rätas ut och andra alternativ 

som kunde ha upplevts mindre inkräktande i den enskildes äganderätt. 

 
 
 

                                                      
55 Se bl.a. Prop. 2016/17:45 s. 15 
56 Se Bull, Thomas, Rättighetsskyddet i Högsta förvaltningsdomstolen, SvJT 2017,s. 216 ff 


