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Lars Hultkrantz har varit professor i nationalekonomi vid universiteten i  
Umeå, Uppsala och Örebro och forskare vid Statens väg- och transportforsknings- 

institutet (VTI). Hans nuvarande forskning vid Örebro universitet är inriktad  
på metodik för samhällsekonomisk nyttokostnadsanalys.

Sammanfattning

Sverige är helt beroende av goda transportsystem. Hur återstarten lyckas 
är avhängigt av hur dessa kan anpassas till förändringar i resor och trans-
portbehov. Och nu väntar en ännu större utmaning i klimatomställning-
en. I detta kapitel1 föreslår jag:

Närmast
• Beslut bör tas om att höja drivmedelsskatterna från 1 juli 2021. En

utredning om framtidens vägtrafikbeskattning för personbilar och
lätta lastbilar bör tillsättas.

• Kollektivtrafiken måste kunna klara många resenärer även under epi- 
 demier genom exempelvis förbättrad ventilation, krav på munskydd 

och digitala mobilitetstjänster.
• Beslut bör tas snarast om upprättande av försök med laddningsstatio- 
 ner i landets tre storstadsområden, så kallade systemdemonstratorer,

som första steg mot en snabb utbyggnad av ett nationellt nätverk av  
 publika laddstationer för lastbilar. Genom dessa kan tekniska lösning- 
 ar och affärsmodeller prövas. 
• Trafikverket bör gå vidare med båda de kandidater som är aktuella för

nästa elvägspilot. Vägval för infrastruktur för laddning av tunga last

1 Jag har haft stor nytta av kloka synpunkter från Carl Bergkvist, Maria Börjesson, Jan-Eric Nilsson och Maria Wetterstrand. 
Ansvaret för analys, slutsatser och förslag bär jag dock ensam.
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bilar under färd bör samordnas med andra länder.  
• Planering, projektering och byggande av nya stambanor bör läggas på

is. Omprioriteringar av det nationella investeringsprogrammet för
transportinfrastruktur från 2022 bör göras mot underhåll, flaskhals- 

 åtgärder och åtgärder som bedöms verksamt kunna bidra till att upp- 
 fylla klimatmålen för transportsektorn. Objekt som bör övervägas för  
 avgiftsfinansiering i närtid är Tvärförbindelse Södertörn och Gräns- 
 banan Arvika-Oslo.
• Infrastrukturhållare, som Trafikverket och kommuner, och operatörer

av transportnav, som resecentrum och hamnar, bör ges ansvar för
planering, prestandakrav och upphandling av digital infrastruktur för
bland annat mobilitetstjänster, smart distribution inom e-handel, digi- 

 tala geografiska zoner och säkerhet för oskyddade trafikanter. 
• En utredning bör genomföras av statens fortsatta engagemang för att

säkerställa ett rikstäckande flygplatsnät och i vilka former detta bäst
genomförs.

Längre fram
• Trafikverket bör ges ansvar för planering, utveckling och samordning

av fysiska och digitala system för att möjliggöra bättre utnyttjande av
den fraktkapacitet som rullar på väg och järnväg.

• Trafikverket bör ges i uppdrag att med utgångspunkt från erfarenhet- 
 erna av de pågående projekten i Norge och Danmark genomföra för- 
 sök med OPS-modeller i Sverige enligt de förslag som lämnades i en

statlig utredning 2017.
• En distansberoende beskattning av tunga lastbilar bör införas.
• Nya överväganden kring hela stambaneprojektet bör göras om tio år.

Vid den tidpunkten bör det finnas bättre möjlighet att överblicka inri- 
 kesflygets omställning till fossilfri drift. 

Vad betyder en pandemi?

”Man dansade på alla torg. Från den ena dagen till den andra hade 
trafiken ökat betydligt, och bilarna som blivit f ler hade svårt att ta sig 
fram på de översvämmade gatorna. Stadens kyrkklockor ringde för 
fullt hela eftermiddagen.” (Camus, 2020, s. 238).
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Det första som händer i Albert Camus roman när pesten äntligen släpper 
är att trafiken korkar igen. När vi avråddes från buss och tunnelbana, inte 
fick resa utanför närområdet, än mindre över någon nationsgräns, blev det 
tydligt hur beroende vårt liv och livskvalitet är av de möjligheter till resan-
de som vi vant oss vid. Vi blev också varse hur starkt näringslivet, liksom 
bland annat sjukvård och äldreomsorg, är avhängigt globala leveransked-
jor som inom välsmorda transportsystem kan leverera ”just-in-time” utan 
mellanliggande varulager. Det finns även efter denna epidemi många resor 
och transporter att ta igen.

Men återstarten av transportsystemen sker inte på samma villkor som 
tidigare. Attityder och beteenden med betydelse för resvanor och trans-
portmönster är påverkade. Ibland därför att pandemin gett nya erfaren-
heter, ibland därför att underliggande långsiktiga trender fått tillfälle till 
ett mer utbrett genomslag. Den ekonomiska nedgången drar med sig den 
konjunkturkänsliga transportsektorn. Statens finansiella situation är en 
annan än före krisen och det kan påverka infrastrukturplanerna. Men inte 
minst ger en kris anledning till reflektion och omprövning. Investeringar 
och rekryteringar är framåtblickande, nu läggs grunden till teknik och 
kompetens som för en lång tid framåt kommer att prägla ekonomins och 
transportsystemens utveckling. 

Flera viktiga förändringar av beteenden och attityder har de flesta kunna  
se i sin vardag.  Pandemin har inneburit att många företag och anställda 
har lärt sig att praktiskt hantera att anställda arbetar i hemmet. En en-
kätstudie bland invånare i storstadsregionerna (WSP 2020) visar att nära 
hälften arbetat hemma alla dagar i veckan och att andelen som aldrig 
arbetat hemma minskat från 34 till 13 procent. Givetvis finns det, som 
Oskar Nordström Skans påpekar i denna bok, skäl att befara att detta på 
sikt kan leda till minskad produktivitet. Men samtidigt öppnar det möj-
ligheter att göra bättre nytta av en betydande tidresurs. Exempelvis är den 
genomsnittliga tiden för arbetspendling i Stockholmsområdet 72 minuter 
per dag, vilket motsvarar 16 procent av genomsnittlig tid i förvärvsarbete. 
Om denna ska användas för att arbeta mer eller för att minska stress och 
hantera livspussel är en öppen fråga, men oavsett är en direkt effekt att 
resandet minskar. På sikt kan den dock motverkas av att det blir lättare att 
bo långt från arbetsplatsen.

För ett par år sedan kämpade företag runt om i världen ännu med att få 
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tekniken för videokonferenser att fungera, nu är läget ett annat. Nätverken 
har klarat trafikbelastningen. Det kan få stor betydelse för utvecklingen av 
nationellt och internationellt tjänsteresande och indirekt även för fritidsre-
sande. Osäkerheten är dock stor. Tidigare erfarenheter visar inte att video-
konferenser minskar resandet, däremot att man reser över längre avstånd.

En annan förändring är förstärkningen av den trend mot ökad näthan-
del som redan pågått länge. Antalet e-köpare av dagligvaror var i april 
2020 dubbelt så hög som samma månad ett år tidigare, och särskilt hade 
många äldre tillkommit. Pandemin har gett nådastöten till butikskedjor 
som inte tillräckligt snabbt ställt om från butik till nät. Denna utveckling, 
som redan förändrat stadsbilden i många centrumkärnor, påverkar både 
varudistributionen från lager till butik och allmänhetens eget resande som 
i inte obetydlig utsträckning är köpresor. 

En möjlig förändring är synen på kollektivtrafik. Många har under pan-
demin velat undvika trängsel i bussar och tåg; i Stockholm har resandet 
minskat med 60 procent. WSPs enkätstudie (2020) tyder på att en minsk-
ning med cirka 20 procent kommer att bestå i de tre storstadsregionerna. 
För regionpendling och i de större städerna är det dock bara kollektivtra-
fik som uthålligt klarar masstransporter. Därför behövs särskilda insatser 
för att minska smittrisker i bussar och tåg under epidemier, något som 
efterfrågas av många resenärer. Det kan gälla förbättrad ventilation, krav  
på munskydd och digitala mobilitetstjänster för att undvika trafiktoppar, 
(se Mitze m fl (2020) om effekten av munskydd).

Om man inte kan arbeta hemma är alternativen bil, cykel eller gång. WSP 
bedömer att biltrafiken i storstadsområdena kommer att öka jämfört med 
före pandemin, trots att fler arbetar hemma. I Stockholms innerstad har an-
talet cyklister ökat under lång tid, vilket lett till en fyrdubbling av antalet 
passager över innerstadssnittet sedan 1990. Under pandemin har 14 procent 
av invånarna i storstadsområdena börjat cykla mer än tidigare. Även eldrift 
och sparkcykel blåser på denna utveckling. Därför behövs fler och bredare 
cykelbanor. Där det är svårt att få plats för cykelbanor i stadskärnor kan en 
lösning vara att minska biltrafiken på parallellgator till de större bilstråken. 
Det behövs även åtgärder för att motverka cyklingens avigsidor. Detta gäller 
särskilt olycksrisker, men även snö- och halkbekämpning, stöldrisker och 
parkering är praktiska frågor som behöver lösas. 

Resande med färjor och flyg ser ut att påverkas märkbart och bestående 
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av Covid-19-krisen. Flera färjeoperatörer har meddelat att de inte planerar 
att återstarta trafiken. I vilken takt och omfattning flygtrafiken inom lan-
det och internationellt kommer att återhämta sig efter vårens implosion är 
svårt att veta. Även här kan den upplevda smittrisken få stor betydelse, vil-
ket redan fått flygbolagen att införa krav på munskydd och/eller testning.

Övergripande makroekonomiska och politiska ramvillkor för trafikpoli-
tiken och planeringen av infrastruktur på nationell, regional och kommu-
nal nivå kan ha påverkats på väsentliga sätt.

En aspekt gäller trafikens miljöpåverkan. Pandemin har tydliggjort tra-
fikens negativa lokala effekter, inte minst i storstäder som Paris, New Delhi 
och Peking där invånarna förbluffade kunnat se en blå himmel och andas luft 
fri från stickande kväveoxider. Opinionstrycket för åtgärder som gör detta 
till det nya normala har ökat och även i vårt land gett ytterligare kraft till 
utvecklingen mot bilfria innerstadsmiljöer. Men den miljöaspekt som ändå 
överskuggar alla andra vid återstarten efter pandemin är trafikens klimatpå-
verkan. När nu pandemin på ett oönskat sätt hjälpt oss att uppfylla detta års 
beting för de klimatpolitiska målen så har den också gett en demonstration 
av omfattningen av de strukturella förändringar som krävs för att målen ska 
nås även kommande år. Nu, vid återstarten, är det allvar. Transportsektorn 
står här inför en utmaning som är betydligt större än Covid-19.

Det makroekonomiska läget är väsentligt förändrat. Pandemin har ut-
löst en djup ekonomisk kris. Det skapar förväntningar om att infrastruk-
turinvesteringar ska bidra till att på kort sikt dämpa ökningen i uppgång-
en i arbetslöshet, på längre sikt bidra till återhämtning och tillväxt. Sådana 
förväntningar är dock oftast överdrivna (Börjesson 2019, Isacsson 2018). 

De statsfinansiella förutsättningarna för den Nationella transportpla-
nen 2018-2029 för investeringar i infrastruktur är väsentligt ändrade. 
Även om detta, som Lars Calmfors påpekar i denna bok, inte skapar oro 
för statens kreditvärdighet innebär det minskat utrymme för nya utgifts-
program eller investeringar. Omprioriteringar kan bli nödvändiga. Hög-
re krav ställs på att infrastrukturinvesteringar ska bidra till effektiva 
transportsystem och klimatmål.

Det politiska intresset fokuserar ofta på investeringar. Men när det gäller 
samhällsnytta är det viktigare hur infrastrukturen utnyttjas än hur den 
på marginalen utökas. Det gäller inte minst när transportpolitiken ställs 
inför att möta de närmaste årens utmaningar. I detta kapitel kommer jag 
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därför att, förutom frågor som rör konventionell transportinfrastruktur, 
diskutera strategiska vägval som har betydelse för styrmedel och kringin-
vesteringar i annat än asfalt och stål. 

Inledningsvis ger nästa avsnitt en bakgrund kring läge och utvecklings-
tendenser som de såg ut före Covid-19-pandemin. Därefter följer avsnitt 
om vägval vid trafikens klimatomställning, ”kringinfrastruktur”, investe-
ringar och finansiering av infrastruktur för landtransporter samt avslut-
ningsvis ett avsnitt om flygets framtid. Vart och ett av dessa avsnitt avslu-
tas med mina slutsatser och förslag kring vad som bör göras vid omstarten 
efter Covid-19-pandemin.

Bakgrund

Trafikarbetet inom alla transportslag har länge ökat. Figur 1 och 2 visar ut-
vecklingen för olika transportslag sedan 1952. Trots att det är flyget som i re-
lativa termer vuxit snabbast, och stora satsningar på järnväg under senare år, 

Figur 1.
Transportarbete i miljarder tonkilometer i Sverige 1952-2018
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Totalt transportarbete hänförligt till järnväg

Totalt transportarbete hänförligt till sjöfart

Figur 2.
Transportarbete i miljarder personkilometer i Sverige 1952-2018
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dominerar vägtrafiken fortfarande med 75 procent av personresandet och 50 
procent av godstransporter. Den regionala tågtrafiken har dock fördubblats 
sedan millennieskiftet. Ökningen av annan kollektivtrafik har varit måttlig.

Trafikverkets (TrVs) prognoser före pandemin pekade på en stadig fort-
satt tillväxt för alla transportslag under de närmaste decennierna.  Under 
hela perioden 2012-2040 väntas personresande öka med en årstakt av 1, 
1,7 och 0,5 procent för bil, tåg respektive flyg och godstransporter med 1,4, 
1,9 och 1,9 procent för lastbil, tåg respektive sjöfart. Detta kan låta som 
låga tal, men över 28 år innebär detta att biltrafiken ökar med en tredjedel 
och lastbilstrafiken med 70 procent. Alla som rör sig på vägnätet inser att 
särskilt det senare är en dramatisk utveckling. Det är också uppenbart att 
detta inte bara innebär stora utmaningar för infrastrukturen utan också 
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för möjligheten att uppnå de klimatpolitiska målen. Inrikes transporter 
svarade år 2018 för en tredjedel av de svenska utsläppen av klimatgaser och 
merparten kom från vägtrafik.

Denna utveckling drivs av flera faktorer: särskilt folkmängd, inkomst, 
urbanisering och ökad global handel. Folkmängden i riket passerade 10 
miljoner år 2017 och beräknas av SCB nå 11 miljoner år 2029 för att vara 
uppe i nästan 13 miljoner år 2070. Trafikarbetet med personbil har sedan 
sekelskiftet ökat något mer än folkmängden. Inget tyder på att utveckling-
en nått en ”peak car” och mycket talar för att bilresandet kommer att få 
ytterligare skjuts när körkortsfrekvensen inom den stora gruppen nyan-
lända efterhand ökar.

De väntade volymökningarna medför ökade tryck på transportsyste-
men. Andra viktiga trender är att transportsystemen blir alltmer digitali-
serade och automatiserade, samt krav på fossilfrihet, samhällssäkerhet och 
robusthet. Samtidigt förändras transportsystemets fysiska utformning 
och funktion på sätt som kräver olika slag av anpassning. Några exempel 
är nya och utökade regionala trafiksystem i storstadsområdena, föränd-
ringarna inom handeln som leder till nya eller förändrade transportflö-
den, ambitioner att köra längre, bredare eller tyngre tåg eller att angöra 
hamnar med större fartyg, önskemål om effektiva pendlingsmöjligheter, 
samt ökat bostadsbyggande som behöver infrastruktur.

Vägval vid trafikens 
klimatomställning

EU har åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser till år 2030 med 
40 procent jämfört med år 1990. Den svenska riksdagen ställde sig år 2017 
bakom mer långtgående mål som syftar till noll i nettoutsläpp år 2055.

När det gäller transporter är det viktigt att skilja på de utsläpp som 
hanteras inom ramen för handeln med utsläppskvoter EU-ETS och de 
som inte ingår där. Handeln inkluderar utsläpp från flyg inom Europa 
och därför även det svenska inrikesflyget samt eventuella utsläpp från 
produktion av elektricitet. För inrikes transporter utom inrikesflyget har 
riksdagen satt upp egna reduceringsmål. År 2030 ska sektorns utsläpp 
ha minskat med 70 procent jämfört med nivån år 2010 och till år 2040 
ska den vara nere på 90 procents minskning. Eftersom 97 procent av ut-
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släppen härrör från vägtransporter är det här som dessa mål ska klaras.
En viktig ytterligare aspekt gäller utsläpp och upptagning av växthusga-

ser av markanvändning, som jord- och skogsbruk. Detta ger både minus- 
och pluseffekter men genom att de svenska virkesuttagen endast uppgår 
till 85 procent av skogstillväxten sker netto en upptagning av växthusgaser 
med cirka 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter, varav skog stod för cirka 
43 miljoner ton år 2018. Detta verkar kunna fortsätta en bit in på nästa 
sekel. Det innebär ett årligt upptag av kol ur atmosfären som är 2,5 gånger 
de nuvarande samlade utsläppen från inrikes transporter. 

Mycket talar för att det kommer att bli mycket svårt att uppnå etappmå-
let för år 2030. Däremot väntas det bli förhållandevis lättare att nå målet 
minus 90 procent år 2040, vilket beror på att till dess kommer en stor del 
av fordonsflottan kunna bytas ut, för i första hand elektrisk drift. År 2018, 
alltså nära halvvägs till etappmålet, uppgick minskningen till 18 procent. 
Kågeson (2019) utgår från att med införda och beslutade styrmedel kan 
inte vägtrafikens utsläpp minskas med mer än drygt 30 procent till år 
2030. Ett skäl är att vägtrafiken förväntas öka väsentligt. Han bedömer 
dock att det kan vara möjligt att klara minus 45 procent till detta år och 
föreslår att ribban bör sänkas till denna nivå. Det kräver ändå en rad ingri-
pande åtgärder, särskilt krävs en målmedveten satsning på elektrifiering. 
Andelen laddbara personbilar år 2030 behöver utgöra minst 60 procent av 
den totala nyregistreringen och motsvarande andelar för lätta och tunga 
lastbilar bör vara minst 40 respektive 20 procent. 

Vi ska nu se närmare på tre möjliga vägar för att öka ansträngningarna 
för att komma närmare klimatmålen: Biogena drivmedel, elektrifiering 
samt höjda priser på fossila drivmedel.  

När det gäller biodrivmedel räknar Kågeson med en fortsatt användning 
på nuvarande nivå, motsvarande 17-18 TWh. Han föreslår att den lång-
siktiga politiken inriktar sig på en nivå som ekonomiskt försvarbart kan 
tillgodoses med produktion från inhemska råvaror. För närvarande im-
porteras mer än 80 procent, främst som biodiesel (HVO) som till hälften 
framställs ur palmoljeprodukter. 

Nyligen har TrV utrett denna fråga vidare och visar hur etappmålet ändå 
skulle kunna uppnås. Detta kan göras på två olika sätt, eller en kombination. 
Det ena är en skattenivå (och/eller andra kostnadshöjande åtgärder) som 
motsvarar ett bränslepris som är upp till tre gånger så högt som i dag. Detta 
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leder till att trafikarbetet för både personbilar och lastbilar minskar med 
ungefär 20 procent. Det andra sättet är en fördubbling av användningen av 
biodrivmedel (från 15 till 29 TWh/år enligt modellberäkningarna).

Om nivån 30 TWh biodrivmedel nås till hälften genom att utnyttja även 
rundvirke krävs ett ökat virkesuttag motsvarande 7-8 miljoner m3sk skogs- 
råvara, eller ungefär hälften av mellanskillnaden mellan årlig tillväxt och 
bruttoavverkning, det vill säga mer än utsläppen från inrikes transporter. 

En vanlig bedömning – som är någorlunda korrekt när det gäller bio-
bränsle och biodrivmedel som produceras från jordbruksgrödor eller ge-
nom att rötgas från halm, gödsel och sopor tas tillvara – är att dessa på 
något eller några års sikt är klimatneutrala, det vill säga att utsläpp balan-
seras av upptagning. Om man när det gäller skogsråvara enbart tar hänsyn 
till flöden så kan man som till exempel Naturvårdsverket, uppskatta att 
biodrivmedel är klimatneutrala inom den tid det tar för träden att växa 
tills de avverkas.

Men nordisk, så kallad boreal, skog fortsätter att växa, och därmed ab-
sorbera atmosfäriskt kol, mycket lång tid efter den ålder vid vilken den 
normalt avverkas (Hultkrantz 1992). Ny skog växer efter en avverkning, 
men det kan dröja sekler innan kolupptaget blir lika högt som det varit 
utan avverkning. Holtsmark (2012) beräknar med skogsdata från Norge 
att det tar 340 år att återbetala den ”kolskuld” som uppstår om man er-
sätter fossila drivmedel med biodrivmedel som baseras på avverkning av 
boreal barrskog. Då tar han ändå inte hänsyn till eventuell påverkan på 
det kolförråd som är lagrat i mark och rötter, vilket utgör 80 procent av 
skogens samlade kolförråd. 

Biodrivmedel från cykliska kolflöden har en viktig roll att spela i trans-
portsektorns klimatomställning, inte minst för flyget. Det finns emellertid 
starka skäl att begränsa användningen till det som kan framställas från 
biprodukter som tallolja, lignin och vissa avverkningsrester. Begränsning-
arna ligger dock på några års sikt nog mer på industrikapacitetens utbygg-
nad än på råvarusidan.

Ett biogent alternativ som förtjänar uppmärksamhet är vätgas. Vätgas 
kan nämligen inte bara framställas ur vatten genom hydrolys utan också 
genom reformering av rötgas (metan). Vätgas kan användas för bränsle-
celler som genererar el till ett fordons elmotor. Detta ger högre total verk-
ningsgrad än om biogasen används direkt.
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Utvecklingen mot elektrifiering av vägtrafiken baseras i dag uteslutan-
de på batteridrift. Bil Sweden bedömer att med nuvarande utveckling 
kommer 80 procent av personbilarna vara laddbara år 2030. Som Maria 
Wetterstrand påpekar i denna bok är detta en utveckling som påskyndas 
internationellt av industrins omställningar under krisen och genom stora 
stödprogram, som i Tyskland eller EU:s Green Deal.

Det är dock en öppen fråga hur snabbt lastbilstrafiken kommer att elek-
trifieras. Utvecklingen drivs på i hög takt av EU-krav på lastbilarnas koldi-
oxidutsläpp. För lättare lastbilar för distributionstrafik och liknande finns 
redan dieselhybrider på marknaden. Nästa utvecklingssteg är tyngre last-
bilar för bygg, anläggning och regional frakt. Sådana bilar körs ofta 30-40 
mil per dygn. De kan som regel laddas över natt med låg effekt plus snabb-
laddning med högre effekt i samband med lastning, lossning och förarrast.

Det finns dock många osäkerheter kring fordon, laddstationer och 
kraftdistribution. Elektrifieringen innebär både organisatoriska utma-
ningar och merkostnader för åkerierna och det är oklart hur olika affärs-
modeller fungerar.

Beslut bör tas snarast om upprättande av försök med laddningssta-
tioner i landets tre storstadsområden, så kallade systemdemonstrato-
rer, som första steg mot en snabb utbyggnad av ett nationellt nätverk av  
publika laddstationer för lastbilar. Genom dessa kan tekniska lösningar 
och affärsmodeller prövas. Liknande insatser görs nu även i Norge och 
längs vägstråk från Nordsjökusten till norra Tyskland.

För tung lastbilstrafik över lång distans (fjärrtrafik) krävs större och 
tyngre batterier som kan inkräkta på nyttolasten. Av detta skäl har ett 
intresse kommit att riktas mot lösningar som innebär att tyngre lastbilar 
kan laddas under drift, det vill säga genom elvägar. I Sverige pågår pilot-
försök med kontaktledning, laddskena och induktiv laddning. TrV leder 
processen kring en ny pilot för ca 20-30 km sträckor där även affärsmo-
deller ska prövas, med två kandidater (väg 73 Nynäshamn-Jordbro och 
E20 Örebro-Hallsberg). 

VTI har nyligen studerat förutsättningarna för att dra kontaktledning 
över höger körfält Stockholm-Norrköping, Stockholm-Malmö respektive 
Stockholm-Malmö, Göteborg-Malmö samt Göteborg-Jönköping. Resulta-
ten visar att både det medelstora och det stora nätet är samhällsekono-
miskt lönsamma. Minskningen av de årliga utsläppen av koldioxid uppgår 
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i de två fallen till drygt 0,8 respektive knappt 1,2 miljoner ton, eller 16 
respektive 24 procent av de prognosticerade utsläppen från tunga lastbi-
lar 2030. Jämförelsevis beräknas en höghastighetsbana Stockholm-Göte-
borg-Malmö leda till en årlig minskning av koldioxidutsläppen med en 
sjättedel av detta (0,2 miljoner ton).  

Även en investering av detta slag kräver dock en betydande utgift, mel-
lan 18 och 29 miljarder. Riskerna är stora. Teknikutvecklingen är snabb 
och teknikvalet bör helst samordnas med andra länder i Norden och på 
kontinenten. Några av de större tillverkarna (Daimler och Volvo) satsar på 
bränsleceller/vätgas som kan bli ett alternativ till dieselhybrid. Här finns 
därför ett möjligt politiskt dilemma: Sverige kan välja att gå före, men ris-
kerar då höga kostnader på grund av otillräcklig samordning, i värsta fall 
en total felinvestering. 

Investeringar behöver oavsett detta göras i kraftöverföring och ladd-
stationer.  Den snabba ökningen av antalet elektriska lastbilar ställer 
mycket stora krav i hela EU på utbyggnad av laddstationer. Laddning 
kommer dels att ske vid privata eller semipublika stationer över natt och 
vid lastning, dels vid publika stationer under rast. Det senare kräver 
mycket hög effekt eftersom laddning ska ske under förarens lagstadgade 
rast på 45 minuter.

SWECO bedömer att elektrifiering av transportsektorn kommer att leda 
till en ökad elförbrukning med 11-28 TWh till 2045.  Här finns ett viktigt 
tidsperspektiv eftersom tillståndsprocessen för exempelvis nya kraftled-
ningar kan ta upp till tio år. En femtedel av nätbolagen uppger i en enkät 
att de ser det som en stor utmaning i närtid att klara transportsektorns 
elektrifiering. 

Det finns en rad olika styrmedel som syftar till att påverka trafiken och 
dess externa effekter. Med fokus på utsläpp av växthusgaser är det främst 
fyra som har större betydelse: 

• EU:s koldioxidkrav på nya fordon
• Bonus/malus för personbilar, lätta lastbilar och bussar
• Drivmedelsskatt på diesel och bensin
• Reduktionsplikt

Större delen (75 procent) av den hittillsvarande minskningen sedan år 
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2010 av fordonens utsläpp av koldioxid per körd mil har åstadkommits 
genom ökad andel biodrivmedel, till övervägande del genom import,  
resten i huvudsak genom energieffektivisering (Kågeson 2019, s. 54). År 
2015 beslutade riksdagen att drivmedelsskatterna ska höjas med 2 procent 
realt varje år. Detta beslut har dock frångåtts år 2019 (från 1 juli) och 2020 
(från 1 januari). Skälet är att bensinpriset istället höjs genom den reduk-
tionsplikt som infördes från den 1 juli 2018 och som sedan skärpts årligen. 
Reduktionsplikten innebär krav på inblandning av biogena drivmedel. 
Dessa är dyrare än fossila drivmedel men beskattas som sådana så länge 
de är inblandade. I år är kravet 21 procent för dieselbränsle och 4,2 procent 
för bensin. Reduktionskraven förväntas skärpas under kommande år.

Covid-19 har lett till ett kraftigt prisfall på råolja. Detta har även påver-
kat konsumentpriserna på bensin och diesel men i begränsad utsträck-
ning eftersom en stor del utgörs av skatt. Bensinpriset inklusive moms 
sjönk från mars till april från 13,67 till 12,64 kronor/liter. Drivmedels-
skatten var 6,69 kronor/liter.

Vägtrafik ger upphov till en rad externa effekter, exempelvis slitage, bul-
ler, olyckor, trängsel och utsläpp som i större eller mindre utsträckning 
beror på hur mycket fordonen används. Trafikpolitiken syftar till att in-
frastrukturen ska utnyttjas effektivt vilket säkerställs genom att trafikan-
terna får betala den marginalkostnad för samhället som trafiken medför, 
vilket kallas marginalkostnadsprincipen. För detta är drivmedelsskatten 
i dag ett viktigt instrument. Som har påpekats i en rad utredningar på 
senare år finns det därför skäl att överväga att på sikt införa en distans-
beroende vägskatt. Denna kan differentieras med avseenden på fordonets 
egenskaper (exempelvis axeltryck som har stor betydelse för vägslitage) el-
ler regionalt (trängsel och buller) och så vidare.

En konsekvens av elektrifiering av personbilar är att den rörliga kostna-
den för bilkörning sjunker med 7- 8 kronor per mil vid övergången från 
bensin eller diesel till el. En trolig följd av detta är att bilanvändningen 
ökar ytterligare och att vissa trängselproblem uppstår även utanför stor-
stadskärnorna, exempelvis i medelstora städer. Det är möjligt att detta, när 
det gäller personbilar, i närtid kan hanteras enklast med trängselskatter, 
väg-/brotullar, parkeringsavgifter och trafiktekniska lösningar. 

Av stor betydelse är dock hur man ska se på vägtrafiken som skattebas. 
Statens intäkter från drivmedelsskatter exklusive moms uppgick år 2017 
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till 45 miljarder kronor. Skattebasen för detta smälter snabbt samman i 
takt med att fordonsflottan elektrifieras. Vill man kompensera detta med 
en ny form av trafikbeskattning är det bråttom att komma igång. En utred-
ning vid IVL har nyligen föreslagit att en kompletterande vägskatt som be-
ror av körsträcka införs. Den konstaterar dock att förväntan om införande 
av en sådan skatt kan komma i konflikt med önskemålet om en snabb elek-
trifiering av fordonsparken. 

Denna konflikt kan vara skarp om ett syfte med en trafikskattereform är 
att staten ska få skatteintäkter av samma storlek som med dagens drivme-
delsskatter. Så länge som marginalkostnadsprincipen är rättesnöre finns 
det knappast anledning att av effektivitetsskäl (eller rättviseskäl) motsätta 
sig en körsträckeberoende skatt, om det kan göras utan hög administra-
tionskostnad. Marginalkostnaden för att utnyttja det statliga vägnätet med 
personfordon utanför de områden där det finns trängselskatt är nämligen 
väsentligt lägre än vad man nu betalar med drivmedelsskatter. Som många 
har påpekat har detta en viktig regionalekonomisk betydelse eftersom en 
körsträckeberoende vägskatt som baseras på samhällets marginalkostnad 
skulle innebära en betydligt lägre skatt per körd kilometer än den nuva-
rande för bilister utanför större tätorter. 

När det gäller tung lastbilstrafik är förutsättningarna andra. Här är mar-
ginalkostnaden väsentligt högre än vad som motsvaras av dieselskatten, 
särskilt på grund av hög kostnad för vägslitage; det finns redan en liknan-
de skatt i andra länder, särskilt Tyskland, och frågan är tidigare utredd av 
Vägslitagekommittén (SOU 2017:11). Denna lämnade ett utförligt förslag 
på hur en avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar kan utformas med syfte 
att dessa i högre grad ska bära sina kostnader och att miljöpåverkan min-
skas, bland annat genom att vissa långväga godstransporter flyttas från 
lastbil till tåg och sjöfart. 

Förslaget fick dock hård kritik från näringslivet, särskilt skogsindustrin, 
som fruktade skattehöjningar. I april i år har därför en ny utredare tillsatts 
med uppgift att till hösten 2021 utforma ”ett nytt miljöstyrande system” för 
godstransporter på väg och bland annat ”analysera om ett avståndsbaserat 
system skulle kunna spela en roll i samband med tillträdeskontroll och debi-
tering av kostnader för elvägar”. Denna gång är även skogsindustrin positiv.

Här är inte platsen för att ta ställning till om ribban för transportsek-
torns klimatmål år 2030 bör ligga kvar. En antydan gavs kanske i det upp-
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drag som regeringen nyligen gav TrV att ta fram ett inriktningsunderlag 
inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för 2022-2033 och 2022-
2037. Här sägs att för ”att transportsektorn ska bidra till nettonollutsläpp 
2045 går det inte att styra ensidigt mot målet till 2030.” 

I korten ligger dock enligt min mening några rätt tydliga slutsatser om 
vilka politiska beslut som behöver tas inom kort, om man menar allvar 
med att det ska ske en omställning av den svenska vägtransportsektorn i 
närtid som har verklig betydelse för dess klimatpåverkan. Detta är därför 
mina slutsatser och förslag:

• Rätt tid att höja drivmedelsskatterna är nu. 2015 års riksdagsbeslut
gav landets bilägare skäl att förvänta successiva skattehöjningar med
två procent per år. Besluten att frångå detta åren 2019 och 2020, hur de
än motiverades, kan ha gett anledning att tvivla på om alla de sju riks- 

 dagspartier som stod bakom beslutet om klimatmålet 2030 verkligen  
menar allvar. Covid-19 har lett till ett kraftigt och oväntat oljepris- 

 fall, vilket ger utrymme för att höja drivmedelsskatterna utan att bil- 
 ägare i närtid får högre kostnad än vad de hade haft anledning att vän- 
 ta vid bilköp och andra långsiktiga beslut. Om en prissänkning blir be- 
 stående kan det påverka kommande sådana beslut, exempelvis när det  

är dags att köpa en ny bil. Därtill skulle den trängselproblematik som  
uppstår när många väljer bort kollektivtrafik cementeras.

• Höjningen bör vara kraftfull (åtminstone i nivå med prisfallet) om syf- 
 tet är att ge trovärdighet för klimatmålet och visa att avsikten är att

låta Covid-19 bli en brytpunkt för vägtransporternas utsläpp av växt- 
 husgaser. För att inte hamna i konflikt med önskan om minskat resande  

med kollektivtrafik under pandemin bör den träda i kraft när denna  
förväntas ha klingat av, exempelvis från juli 2021.

• En utredning om framtidens vägtrafikbeskattning per personbilar och
lätta lastbilar bör tillsättas. Tidsperspektivet för en sådan förändring
är cirka fem år. Direktiven bör ta utgångspunkt i trafikpolitikens marginal- 

 kostnadsprincip. Det innebär att incitamenten för elektrifiering påver- 
 kas i liten utsträckning. 
• Ovanstående punkter bör ses i ett sammanhang. Många möjliga ”för- 
 lorare” på höjd skatt på fossila drivmedel är ”vinnare” vid övergång till

en marginalkostnadsbaserad vägskatt.



omstartskommissionen

16

• Fortsatt skärpning av reduktionsplikten för diesel och bensin bör ske
endast under förutsättning att detta kan göras genom inblandning av
biodriv-medel som produceras till rimliga kostnader utan att minska
varaktig kolbindning. Särskilt bör åtgärder undvikas som riskerar att
leda till ökat uttag av rundvirke.

• Elektrifiering av vägtransporterna går nu mycket snabbt. Distribu- 
 tionskapaciteten riskerar att bli en flaskhals och det är därför angeläget

att utbyggnaden av denna påskyndas. Ett särskilt statligt ansvar ligger  
i att säkerställa (men inte nödvändigtvis bygga och driva) ett nätverk  
av publika laddstationer för lastbilar.

• Den viktigaste insats staten kan göra på kort sikt för att påskynda elektri- 
 fiering av lastbilstrafik i Sverige förefaller vara att medverka till upp- 
 rättandet av tre ”systemdemonstratorer” enligt det förslag som indu- 
 strin nyligen har lämnat. Detta bör beslutas snarast.
• Viktiga vägval kan behöva göras kring infrastruktur för laddning av

tunga lastbilar under färd, särskilt i ett stomnät Stockholm-
Malmö-Göteborg-Jönköping. Sådana beslut bör dock samordnas med
andra länder. Dessa kan även kräva införande av distansberoende be- 

 skattning av tunga lastbilar när den nu tillsatta utredningen är klar.
•  Oavsett utvecklingen när det gäller ett nationellt stomnät är det viktigt 

att Sverige driver på teknikutvecklingen kring laddning av fordon
under drift, även för lätta fordon. Som hem till två av de största last- 

 bilstillverkarna kan Sveriges utvecklingsinsatser på detta område  
direkt få global betydelse. Det finns därför starka skäl att gå vidare  
med båda de kandidater som är aktuella i den pågående planeringen  
för nästa pilot.

Ansvar för investeringar 
i ”kringinfrastruktur”

Trots den stora vikt som läggs i den allmänna debatten och i riksdagsar-
betet vid finansiering och planering av investeringar är det anslagen för 
”vidmakthållande”, inte för nyinvesteringar, som på kort sikt har störst be-
tydelse för transportsystemet. TrV beräknar att förslagen i den Nationella  
transportplanen 2019-2029 kommer att leda till att antalet personkilome-
ter blir knappt 1 procent högre år 2040 än det skulle ha varit utan investe-
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ringarna och att de sammantaget minskar utsläppen av växthusgaser med 
drygt 1 procent jämfört med om de inte genomförs. Minskningen är en 
följd av investeringar som leder till överflyttning av godstrafik till järnväg 
samt stadsmiljöavtal. Dessa bedöms minska koldioxidutsläppen från väg-
trafiken med 0,7 procent vardera.
Samtidigt väcker, som vi såg i föregående avsnitt, uppgiften att nå klimat-
målen för transportsektorn frågor kring om det finns andra investeringar 
än de som ingår i den nu gällande planen som borde prioriteras i närtid. 
Elektrifieringen kommer utan tvekan att kräva stora investeringar, inte 
minst för kraftdistribution och laddningsstationer, ännu mer om elvägar 
ska byggas, varav mycket kan belasta statsbudgeten.
En annan infrastruktur av stor betydelse för moderna transporter är digi-
tala nät, inklusive den information som skapas och hur den delas. Några 
exempel:

• Fysiska transporter ersätts med digitala verktyg, exempelvis video- 
 konferenser och 3D-printning.
• Befintliga transportsystem effektiviseras med individanpassade mobi- 
 litetstjänster, smart distribution inom e-handel, ökad lastningseffekti- 
 vitet för gods.
• Digitala geografiska zoner (”geo-fencing”) för styrning av vilka, när

och hur fort fordon får röra sig inom exempelvis en viss stadsmiljö.
• Teknik som ger möjlighet att lösa problem som inte går att bygga bort

i stadsmiljöer, som att högersvängande bilister inte uppfattar cyklister
i gatukorsningar.

Sådana system kräver utveckling av olika typer av nät. Både ”smarta 
transporter” och ”smarta städer” förutsätter  nätverk för digital kommu-
nikation som 5G. Elektrifiering kräver system för laddning mellan och 
under färd, nät för kraftöverföring som kan möta nya kapacitetskrav och 
användningsmönster, tekniska och ekonomiska styrsystem för ”smart” 
laddning, och så vidare. E-handeln ställer krav på system för samdistri-
bution och upphämtningsställen som minimerar distributionstrafik och 
hämtningsresor.

Den ”digitala infrastrukturen” består av ett flertal teknikdomäner från 
sensorer och kommunikationsnät till datadelningsplattformar, cloud-mil-
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jöer och AI-verktyg, alla med en komponent av cybersäkerhet och integri-
tet. För mobila delar av transportsystemet blir naturligt nog kapaciteten 
och säkerheten i mobilkommunikationen väsentlig. Även information 
och hur den samlas in, analyseras, utbyts och förmedlas är och blir vik-
tig. Vidare behöver utbyggnaden av laddstationer och elvägar planeras och 
genomföras med en kapacitetssäkrad digital infrastruktur som kan möj-
liggöra kontrollerad och säker delning av realtidsinformation från upp-
kopplade enheter mellan berörda aktörer.

Detta behöver samordnas i tid och rum. Det innebär att trafiksystemens 
utveckling, i likhet med det svenska samhällets reaktion på Covid-19-pan-
demin, riskerar att begränsas av stuprörsproblematik. Olika infrastruktu-
rer har helt olika regleringar, affärsmodeller och värdekedjor. Modernise-
ringen av trafiksystemen innebär därför ett stort och ganska akut behov av 
insatser för att möjliggöra samordning.

Detta gäller på strategisk och operationell, liksom nationell och lokal, 
nivå. Ett exempel på bristande nationell strategisk samordning är investe-
ringar i järnväg respektive infrastruktur för elektrifiering av vägtranspor-
ter. Trots att dessa kan ha likartat syfte är ansvaret uppdelat på olika 
myndigheter och investeringsplanerna fastställs i olika sammanhang. Ett 
exempel i stadsmiljö är problemet med högersvängande bilister där lös-
ningar kräver samspel mellan utrustning i fordon, på cyklar/elsparkcyklar 
och fasta detektorer i trafikmiljön, vilket kräver samverkan mellan natio-
nella och lokala aktörer. Mina slutsatser och förslag är:

• Infrastrukturhållare (som TrV och kommuner) och operatörer av
transportnav (som hamnar, flygplatser, resecentrum) bör genom över- 

 syn av uppdrag och finansiering ges utvidgat ansvar för planering,  
prestandakrav och upphandling av digital infrastruktur. Detta i syfte  
att nationellt och lokalt samordna lösningar bland annat för tillgäng- 

 lighet, säkerhet, effektiva system för laddning och smart distribution  
inom e-handel.

• TrV bör ges ansvar för planering, utveckling och samordning av sys- 
 tem för att möjliggöra bättre utnyttjande av den fraktkapacitet som

rullar på väg och järnväg. Detta kan avse både utformning av fysisk  
 infrastruktur och digitala system för information och marknads- 
 platser.
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Investeringar i transportinfrastruktur 
och deras finansiering 

Förändringar i rese- och transportmönster som följd av Covid-19 eller kli-
matomställning, exempelvis ökad efterfrågan på cykelbanor eller på an-
passning av spåranläggningar till längre godståg, kan också leda till änd-
rad prioritering av investeringsbehov. 

Samtidigt måste utgifterna för transportsektorns infrastruktur ses i 
sammanhang av den offentliga sektorns finanser i sin helhet. Även om det 
är svårt att ännu överblicka hur detta påverkas av Covid-19 har, som Lars 
Calmfors konstaterar i denna bok, förutsättningarna väsentligt försäm-
rats. I denna situation kan det finnas anledning för regering och riksdag 
att överväga tidsmässiga omflyttningar av projekt, särskilt om de inte bi-
drar till ökad effektivitet eller till klimatmålen.  

I detta avsnitt ska vi därför se närmare på förutsättningarna för att skapa 
utrymme genom att skjuta fram investeringar till efter 2030 och genom 
finansiering utanför statsbudgeten.

I den nationella planen finns 13 objekt som är tänkta att igångsättas efter 
år 2024, som inte ingår i de regionala länsplanerna, och som har en nega-
tiv NNK. Samtliga dessa är järnvägsprojekt, men några är förhållandevis 
små. Om man begränsar till de sex objekt som kostar över en miljard har 
dessa en sammanlagd investeringsutgift på 74 miljarder. Nettonuvärdet  
är minus 76 miljarder.2 Ett ytterligare objekt, Ostlänken, är påbörjat men 
själva bygget har ännu inte startat. Detta kostar ytterligare 64 miljarder.

Samtliga dessa objekt utom ett, Norrbotniabanan, är delar av de planera-
de nya stambanorna för höghastighetståg Stockholm-Göteborg respektive 
Stockholm-Malmö. Den totala investeringsutgiften för dessa är beräknad 
till 230 miljarder (för maxhastigheten 320 km/h) eller 205 miljarder (250 
km/h) och NNK är -0,63 respektive -0,75.  Regeringens fastställelsebeslut år 
2018 innebär att dessa ska byggas i den takt ekonomin tillåter, vilket innebär 
en etappvis och anslagsfinansierad utbyggnad inom ramarna för nationell 
plan. Tre sträckor som täcker cirka 40 procent av hela ingår i en nationell 

2 Att nettonuvärdet blir lägre än (minus av) investeringsutgiften beror på kostnader för drift och underhåll, en skattefinansie-
ringskostnad på 30 procent och att nuvärdet beräknas vid den tidpunkt banan sätts i drift. Det senare innebär att utgifter under 
byggperioden också kapitaliseras till denna tidpunkt.
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plan för 2018–2029. Dessa är: Ostlänken (planerad byggstart av huvudentre-
prenader 2022), Göteborg-Borås (planerad byggstart 2025–2027) och Häss-
leholm-Lund (planerad byggstart 2027–2029). För mellanliggande sträckor 
Linköping-Borås och Jönköping-Lund pågår ännu ingen utredning.

Det är således Ostlänken som kräver ett omedelbart ställningstagande 
till byggstart. En aspekt på den frågan är att denna bandel ursprungligen 
var kostnadsberäknad till 20 miljarder. Sedan blev det 50 och nu är det 64, 
trots att maxhastigheten är sänkt och underhållskostnaderna högre. Här 
finns det därför en principiell fråga om det finns någon temperaturgräns 
vid vilken (den politiska) grodan hoppar ur kastrullen. Oavsett vilket be-
slut som ska tas är det angeläget att detta görs mycket snart. Stambanepro-
jektets olika delar är så stora att de väsentligt påverkar branschens kapaci-
tets- och personalplanering. 

Sedan början av 1990-talet har så kallad Offentlig-Privat-Samverkan 
(OPS) i många av EU:s medlemsstater setts som en möjlighet att runda 
Maastrichtfördragets regler för den offentliga sektorns skuldsättning med 
finansiering utanför statens balansräkning. Även i Sverige var vårt hittills 
enda OPS-projekt inom transportsektorn, Arlandabanan, delvis ett resul-
tat av den svenska statens finansiellt ansträngda läge i början av 1990-talet.

I dag är synen en annan. Den europeiska statistikmyndigheten Euro- 
stat har successivt snörpt åt maskorna i Maastrichtväven. Objekt och dess 
lån som ägs och finansieras av privata intressenter räknas numera som 
offentliga om staten bär en icke obetydlig del av affärsrisken, vilket ofta är 
fallet. Detta eftersom privata intressenter, särskilt efter skuldkrisen 2008–
2009, visar låg aptit för att bära projektrisker som de inte kan kontrollera, 
särskilt sådana som är förenade med variation i trafikvolymer. Redan det 
konsortium som byggde Arlandabanan brände sig hårt i detta avseende. 
Detta innebär i synnerhet att ”alternativ finansiering” av nya stambanor 
inte skulle minska påverkan på svenska statens ekonomiska ställning, 
utom möjligen genom att höja finansieringskostnaden.

Men det finns två andra viktiga aspekter som i slutändan kan ha be-
tydelse för hur ett infrastrukturprojekt belastar de offentliga finanserna. 
Den ena är kopplad till finansiering i betydelsen av vem som i slutändan 
betalar (”funding”) och speciellt om det görs med skatter eller avgifter. 
Den andra gäller i stället finansieringens indirekta effekter på kostnads-
utveckling och innovation.
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Avgiftsfinansiering kan vara lämpligt när det inte leder till att en anlägg-
ning väsentligt underutnyttjas. Det används i dag där trängselskatter är 
befogade, som i Stockholm och Göteborg, samt med broavgifter på Öre-
sundsbron och förbifarterna i Motala och Sundsvall (Svinesundsbron är 
färdigbetalad), det vill säga lägen där genomfartstrafikanter i praktiken 
inte har något alternativ. När det gäller nya stambanor har TrV räknat på 
effekterna av en delfinansiering genom högre banavgifter. I huvudalter-
nativet, som ger en intäktsökning på 590 Mkr per år, finner man att detta 
skulle leda till en minskad resevolym med 6 procent och därför till en för-
sämring av kalkylen för hela projektet med 4,8 miljarder. 

Ett annat järnvägsprojekt som också är tänkt att konkurrera med flyg 
är Stockholm-Oslo, där stora tidsvinster nås genom genvägar Örebro- 
Kristinehamn och Gränsbanan Arvika-Oslo. Det kommunkonsortium 
som driver detta har presenterat en affärsplan enligt vilken en investe-
ring på 40 miljarder i dessa två nya länkar skulle kunna finansieras av 
särskilda banavgifter. I en pågående revidering av denna plan är Gräns-
banan (27 miljarder) utbruten i en egen del.

I Stockholmsområdet bidrar intäkter från trängselskatten till finan-
sieringen av Förbifart Stockholm. Stockholmskommunerna har föresla-
git vägtullar i två fall. Ett gäller vägprojektet Tvärförbindelse Södertörn 
från E4/E20 vid Kungens kurva till Jordbro/Haninge som ansluter till 
den nya hamnen söder om Stockholm i Norvik. Ett annat är Östlig För-
bindelse, det vill säga den länk som återstår för att sluta Dennispaketets 
ursprungliga ringlinje.

Objekt i andra delar av landet som föreslagits kunna genomföras med 
avgiftsfinansiering är bro över Gullmarsfjorden och ny länk Helsing-
borg-Helsingör. 

OPS-modellen innebär att en privat investerare åtar sig att finansiera, 
bygga, driva och underhålla ett objekt under en viss tid och därefter över-
lämnar den till en offentlig ägare. Ursprungligen skedde detta i utbyte mot 
att investeraren får rätt till att under koncessionstiden ta ut väg- eller bro-
tullar, biljettavgifter och dylikt. Efterhand har det utvecklats en rik flora av 
upphandlings- och kontraktsvarianter som bygger på olika delar av denna 
modell. Det som i dag främst håller intresset uppe är missnöje med att 
traditionell upphandling inte uppfattas komma till bukt med kostnadsö-
verskridanden, suboptimering, dålig tidshållning eller att uppmuntra till  
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innovation. Exempelvis visade en studie (Nilsson med fler, 2019) av ett 
stort antal av Trafikverkets normalstora upphandlingar kostnadsöver- 
skridanden för 94 respektive 86 procent av järnvägs- respektive vägkontrakt- 
en, med i genomsnitt 32 respektive 20 procent.

I Norge genomfördes i början av 2000-talet tre delvis tullfinansierade 
motorvägsprojekt med 25-åriga OPS-kontrakt. Vägtullarna betalas dock 
till staten och utförarna får betalt för tid som vägen är tillgänglig, inte 
i förhållande till hur den utnyttjas. En utvärdering fann att denna mo-
dell varit framgångsrik. Särskilt bidrog den till att de förseningar som va-
rit vanliga undveks, vilket innebar stora värden i form av trafikantnytta. 
Stortinget beslöt på denna grundval år 2017 att gå vidare med ytterligare 
tre motorvägsprojekt. Även i Danmark har en liknande modell nyligen 
använts för en motorväg i södra Jylland.

En intressant egenskap i OPS-modellen har ansetts vara att entreprenö-
ren inte får betalt direkt när bygget är färdigt utan över en längre tidsperi-
od under vilket företaget även har ansvar för drift och underhåll. Det ger 
bättre förutsättningar att göra avvägningar mellan åtgärder som fördyrar 
byggande men minskar senare kostnader. Det ger också en annan styrke-
balans vid de mycket vanliga omförhandlingar som sker och där entre-
prenören inte länge är konkurrensutsatt. Denna egenskap har utnyttjats i 
Sverige i tre statligt finansierade vägprojekt där anbudsvinnarna åtagit sig 
byggnad, drift och underhåll över en period på 15 eller 20 år.

År 2017 föreslog en statlig utredning (SOU 2017:13) att Sverige borde,  
i likhet med Norge, skaffa sig erfarenheter av OPS-kontrakt genom att 
som ett försök genomföra tre sådana upphandlingar. Strax därefter bri-
serade dock skandalen med Nya Karolinska Sjukhuset som gjorde det 
politiskt omöjligt att ens tala om OPS, oavsett kontext. Om erfaren-
heterna från Norge och Danmark visar sig vara goda finns det enligt 
min mening anledning att åter överväga utredningens förslag. Just för 
att undvika storskaliga misslyckanden bör den fortsatta utvecklingen, 
som utredningen föreslog, grundas på systematiskt lärande från prak-
tiska försök. 

När det gäller investeringar och finansiering av infrastruktur har, som 
jag nämnde i inledningen, Covid-19-pandemin ändrat förutsättningarna 
på flera sätt. Den har förstärkt underliggande trender som påverkar rese-
beteenden och handelsmönster på sätt som i vissa fall kan bli bestående. 
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Detta kommer med största säkerhet beaktas i den kommande planeringen. 
Regeringen har gett Trafikverket uppdrag att ta fram ett inriktningsun-
derlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för två alternativa 
planperioder 2022–2033 och 2022–2037. 

Slutsatser och förslag: Lars Calmfors konstaterar i sitt kapitel i denna bok 
att den svenska offentliga sektorn under en kommande period på kanske 
5–10 år behöver konsolidera sin ekonomiska ställning.  En slutsats jag drar 
av detta är att utrymmet för mycket kostsamma projekt som ger förhål-
landevis liten nytta är mer begränsat än tidigare. Det innebär också att det 
finns skäl att ge större uppmärksamhet för möjligheter att avgiftsfinan-
siera och att söka organisations- och finansieringsformer för anläggning, 
underhåll och drift som kan ge högre effektivitet.

Frågan om att bygga en ny stambana avsedd för höghastighetståg (det 
vill säga för maxfart 320 km/h) har diskuterats i 15 år. Jag ingick själv 
som expert i en utredning 2009 och redan då stod det klart att det inte 
var det klimatprojekt som politikerna förespeglats och dessutom skulle 
kosta ofantliga summor utan att ge motsvarande nytta. Under åren där-
efter har det blivit tydligt att de vägtransporter som banan ska ersätta 
kommer att vara så gott som fossilfria när den står färdig, att detta kan-
ske även gäller inrikesflyget och dessutom har de beräknade kostnaderna 
ökat väsentligt. I andra vågskålen har några velat lägga statens sänkta 
räntekostnader, men då bortser de från att långivarna inte skulle bära 
någon del av (den mycket höga) riskkostnaden. Efter Covid-19 står det 
emellertid enligt min uppfattning klart att just finansieringen blivit det 
tyngsta argumentet emot. Staten behöver inte ett upplåningsbehov på 
flera hundra miljarder de närmaste åren.

Projektet har dock blivit något av en ”frozen politics” som rullats vidare 
år efter år och även institutionaliserats genom en egen avdelning vid TrV. 
I juni 2020 gav regeringen verket uppdrag att till i februari 2021 redovisa 
”uppdaterade kostnader och samlade effektbedömningar för olika relevan-
ta och kostnadseffektiva alternativ för nya stambanor” inom en total inves-
teringsram på 205 miljarder kronor. Min gissning är att TrV inom denna 
ram kommer att kunna presentera någonting som inte har mycket mer 
gemensamt med det ursprungliga projektet än namnet. Detta kan därför 
bli ett bra tillfälle att frigöra sig från denna politiska låsning.
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Jag vill därför lämna följande förslag:
• Planering, projektering och byggande av nya stambanor bör läggas

på is. Detta ger möjlighet att göra omprioriteringar inom investerings- 
 programmet mot underhåll, f laskhalsåtgärder och åtgärder som  

bedöms verksamt kunna bidra till att uppfylla klimatmålen för tran- 
 sportsektorn, särskilt omställning till fossilfri drift. 
• Möjligen bör delarna Göteborg-Borås och Järna-Linköping förberedas

för eventuell byggstart omkring år 2030.
• Nya överväganden kring hela stambaneprojektet bör göras om tio år.

Vid den tidpunkten bör det finnas bättre möjlighet att överblicka
inrikesflygets omställning till fossilfri drift. Det planeringsarbete som
redan är utfört kommer givetvis att kunna utnyttjas.

• Närtidssatsningar bör göras på befintliga stambanor. Det finns därut- 
 över ett stort antal små och medelstora objekt inom investeringar och

underhåll som är färdigprojekterade och som kan gå i gång med kort  
varsel. Stora ”megaprojekt” kräver förberedelser som absorberar  
betydande kapacitet i Trafikverket för upphandling och ledning, lik- 

 som i byggföretagens resursplanering, vilket innebär att om ett eller  
f lera sådana senareläggs, eller stryks, kan förutsättningarna att  
expandera aktiviteten i närtid förbättras.

Avgifts- och tullfinansiering lämpar sig som nämnts bäst för objekt där det 
trafikbortfall det leder till är litet eller önskvärt på grund av trängsel. Det 
innebär att sådan finansiering bör sökas i första hand i storstadsområdena 
eller för gränsöverskridande projekt som är svåra att finansiera med en-
bart nationella anslag. 

• Ett objekt som kan vara intressant för tullfinansiering i närtid är Tvär- 
 förbindelse Södertörn och som har koppling till den nya hamn söder

om Stockholm som avlastar innerstaden. Det förutsätter att tullen kan  
utformas så att den inte leder till att många väljer smitvägar.

• Gränsbanan Arvika-Oslo bör genomföras snarast om den bedöms
kunna finansieras till stor del med banavgifter. Ett annat möjligt
sådant gränsöverskridande projekt är Helsingborg-Helsingör.

När det gäller effektivisering är det viktigt att arbetet fortsätter med att ut-
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veckla former för upphandling och kontrakt av byggprojekt som leder till 
kostnadsdisciplin, tidshållning, livscykeloptimering och innovation. Inte 
minst visar de norska OPS-projekten att kontraktsformer som leder till att 
objekt som ger hög trafikantnytta blir klara i tid kan ge stora samhälls- 
ekonomiska vinster. 

• Trafikverket bör ges i uppdrag att med utgångspunkt från erfarenhet- 
 erna av de pågående projekten i Norge och Danmark genomföra för- 
 sök med OPS-modeller i Sverige enligt de förslag som lämnades i en

statlig utredning 2017.

Flyget

Utanför de största städerna är det personbil som dominerar resande på 
kort- och medeldistans. För tjänsteresor på långa distanser har dock tåg 
och flyg stor betydelse. Något mindre än hälften av resor i Sverige med 
inrikes flyg är tjänsteresor. Som framgår av Figur 3 har antalet resor med 
inrikesflyg utvecklats svagt över en längre tid, vilket bland annat förklaras 
av snabbare tågförbindelser. Däremot har utrikesresandet med flyg ökat 
väsentligt och så förväntades det fortsätta. Redan från slutet av 2017 sked-
de dock ett trendbrott, särskilt för inrikesflyget.

Covid-19 har radikalt ändrat bilden, åtminstone för den närmaste fram-
tiden. Vad som kommer att hända med de stora flygbolagen och tillgången 
till flyglinjer står ännu skrivet i stjärnorna. Många planerar för att kunna ge-
nomföra uppskjutna rekreationsresor nästa säsong. Det finns anledning att 
tro att många tjänsteresenärer återkommer inom kort. Sverige är inte bara 
ett avlångt land som befinner sig på stort avstånd från olika befolkningskon-
centrationer utan har också ett starkt utrikeshandelsinriktat näringsliv som 
i allt högre grad inriktas på produktion med högt tjänsteinnehåll. 

Betydelsen av detta för beroendet av möjlighet till flygresande har visats 
i en studie av Ferguson och Forslid (2016) som tyder på att en tioprocentig 
ökning av antalet direktavgångar i närområdet kan leda till en ökning av 
exporten av kunskapsintensiva tjänster med mellan 9 och 24 procent samt 
att det påverkar utländska företags lokalisering av dotterbolag till Sverige.  
Det är utan tvekan ett starkt nationellt intresse att den internationella 
flygtrafiken kommer igång så snart som möjligt efter Covid-19. Detta är 
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uppenbarligen den uppfattning som har motiverat regeringens och sam-
arbetspartiernas omfattande stöd till SAS, andra flygbolag och Swedavia 
som tillkännagetts under våren och sommaren.

Men en annan viktig aspekt är att närhet till flyg är en viktig fråga i hela 
landet. I en annan delstudie analyserade Ferguson och Forslid (2016) sam-
band mellan ekonomisk aktivitet på kommunnivå och flygresande under 
perioden 2004–2011. Dessa visar att en 10-procentig ökning i en kommuns 
flygplatstillgång kan förknippas med cirka 5 procents högre förädlings- 
värde. Oavsett i vilken riktning det kausala sambandet går (förmodligen åt 
båda hållen) tyder detta på att sambandet i vart fall är starkt. 

Kapillära flyglinjer och flygplatser med små resandevolymer är ofta olön-
samma, inte bara i vårt land. I Sverige drivs de större flygplatserna, med 
undantag för Skavsta, av staten genom Swedavia medan flertalet av de an-
dra flygplatserna, totalt 28 stycken med passagertrafik, har regionala äga-
re. Det innebär att Skavsta och de mindre flygplatserna inte ur ekonomisk 

Figur 3.
Flygtrafik, antal passagerare 2006-2019

Totalt Utrikes Inrikes

2
0

0
6

A
x
e
lt

it
e
l

0

 5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

40 000 000

45 000 000

2
0

0
7

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

10

2
0

11

2
0

12

2
0

13

2
0

14

2
0

15

2
0

16

2
0

17

2
0

18

2
0

19



synpunkt är del av ett samlat nationellt nätverk, som exempelvis i Norge 
eller Spanien och att staten, med vissa undantag, inte heller tar ansvar för 
den del av nätverket som har svagast lönsamhet. Ett konkret uttryck för 
detta är att statens stöd till flygplatserna under pandemin utformades som 
ett kapitaltillskott (på drygt 3 miljarder) till Swedavia.

En nedgång för inrikesflyget som inte bara leder till färre turer utan även 
till att regionala flygplatser avvecklas kan på sikt få stora konsekvenser för 
näringslivet och dess lokalisering. Staten har tidigare ägt flera flygplatser som 
sedan avyttrats till kommuner/regioner. Under denna vår har beslut fattats 
om att stänga två av dessa, Västerås och Ängelholm (den senare ser dock ut att 
ha räddats). Frågan är om det skulle vara ett nationellt problem om ytterligare 
några, exempelvis Karlstad och Skellefteå, skulle följa på den vägen. Andra 
viktiga aspekter på denna fråga gäller konsekvenser för sjukvårdstransporter, 
räddningstjänst och andra områden där det kan finnas behov av tillgång till 
flygplatser. Ett beslut har därför just tagits att öka antalet beredskapsflygplat-
ser med 9 till 19, vilket är kopplat till visst ekonomiskt stöd.

Ett integrerat flygplatsbolag som innehåller nav och regionala noder ger 
möjlighet att optimera totalekonomin för det nationella flygplatsnätet. Un-
derskott på de mindre flygplatserna kan i viss utsträckning uppvägas av att 
de genererar landnings- och startavgifter på navflygplatsen. Det kan fin-
nas effektiviseringsmöjligheter, bland annat genom fjärrstyrd flygledning. 
Men dessutom innebär korssubventionering inom ramen för ett bolag att 
man undviker att komma i konflikt med EUs statsstödsregler, så länge det 
integrerade bolaget ger ett överskott. När dimmorna över flyget skingras 
efter Covid-19 finns det därför anledning att ta en förnyad blick på vilka 
flygplatser staten bör ta ett fortsatt ansvar för och formerna för detta.

Förslag:
• En utredning bör genomföras av statens fortsatta engagemang för att

säkerställa ett rikstäckande flygplatsnät och se i vilka former detta bäst
genomförs.

Slutord

Trafiken rullar igång i Sverige efter Covid-19-pandemin, precis som den 
gjorde i Camus roman om pesten. Vad som kommer att hända när det  
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gäller exempelvis flygresandet, godsflödena eller transportsektorns klimat- 
omställning beror i hög grad av utvecklingen i vår omvärld. Den är svår att 
förutsäga, men klart är att orosmoln hopar sig kring världshandeln, den 
europeiska integrationen, det globala klimatsamarbetet och demokratins 
framtid.3 Covid-19-pandemin kan kanske i slutändan göra störst nytta för 
transportpolitiken och infrastrukturplaneringen genom att påminna om 
vikten av att utforma transportsystem som inte bara är effektiva utan även 
robusta och flexibla och därför kan möta många olika förändringar av den 
värld som vi alltför lätt tar för given.

3 Kanske var det sådant som avgjorde Camus eget öde. Han dog den 4 januari 1960. Enligt den italienske författaren Giovanni 
Catelli låg den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB bakom (Guardian 2019-12-05).
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