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1. Förord  
 

Mot bakgrund av Stockholmsregionens stora behov av investeringar i kollektivtrafiken har 

Socialdemokraterna i Stockholms Läns Landsting bett Muneris Konsult ta fram en kunskapsöversikt 

kring finansieringsmodeller för infrastrukturinvesteringar och att utifrån detta presentera en idéskiss 

kring hur stabila och långsiktiga strukturer för finansiering av kollektivtrafikutbyggnad, framförallt 

tunnelbanan i Stockholm, kan se ut.  

Bakgrunden till behovet av en radikal utbyggnad av tunnelbanan är det välkända faktum att 

Stockholm växer så det knakar. På sex år har regionen vuxit med 200 000 invånare. En tredjedel av 

Sveriges ekonomiska tillväxt sker här. För att behålla den nuvarande positiva utveckling behöver 

näringslivet arbetskraft och arbetskraften behöver bostäder. För att få fart på bostadsbyggandet 

krävs rejält utbyggd kollektivtrafik – och det trafikslag som kan leverera är tunnelbanan.  

Ingången i vårt arbete har varit att presentera en förutsättningslös idéskiss kring vilka principer som 

krävs för stabila och långsiktiga strukturer för finansiering av kollektivtrafikutbyggnad – med fokus på 

tunnelbanan. Kort sagt - vad krävs för att hitta långsiktiga lösningar som gör det möjligt att komma 

bort från dagens situation med återkommande ad hoc-lösningar? 

I rapporten presenterar vi en översiktlig genomgång av det aktuella forskningsläget och en översiktlig 

internationell utblick.  

De presenterade ett utmanande och stimulerande problem och vi fick friheten att analysera och 

formulera oss. Slutsatserna är våra egna och vår förhoppning är att de bidrar till en konstruktiv 

diskussion – behovet av ökade investeringar är stort. 

 

Sten Olsson  Clara von Otter 
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2. Rapportens syfte och metod 
 

Rapportens syfte är att presentera en idéskiss kring vilka principer som borde vara vägledande för att 

kunna skapa stabila och långsiktiga strukturer för finansiering av kollektivtrafikutbyggnad, framförallt 

tunnelbanan, i Stockholm.  

Rapporten består av en översikt av aktuell forskning kring olika finansieringsmodeller kring 

infrastrukturinvesteringar, statliga erfarenheter samt en utblick över tillvägagångssätt i andra länder. 

I samband med rapportarbetet har representanter för byggbranschen, infrastrukturexperter samt 

politiker intervjuats.  

Perspektivet är inte den dagsaktuella debatten kring enstaka förlängningar av tunnelbanelinjer eller 

andra frågor i den nu aktuella Stockholmsförhandlingen utan att stärka finansieringen av de stora 

investeringar som Stockholms kollektivtrafikinfrastruktur står inför i ett längre perspektiv. Rapporten 

fokuserar på tillkommande finansiering, inte på i vilken utsträckning det finns utrymme till 

effektiviseringar eller hur prioriteringen av existerande resurser bör göras. Mot bakgrund av de fakta 

som presenteras kan dock konstateras att det finns ett arbete att göra även inom dessa områden. 

Utifrån de avgränsningarna innehåller rapporten både analyser utifrån vad som är möjligt att göra 

inom nuvarande ramverk med lagar, regler och ansvarsförhållanden och kring hur lagar, regelverk, 

ansvarsförhållanden och praxis skulle kunna utvecklas i syfte att eliminera de brister som följer av 

dagens regelverk och ansvarsförhållanden. 
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3. Sammanfattning 
 

3.1 Slutsatser  
I rapporten framträder ett antal övergripande slutsatser kring förändringar som har skett som haft en 

negativ inverkan på möjligheterna att finansiera stora investeringar i kollektivtrafik.  

 

 Att ansvaret för finansieringen av kollektivtrafikutbyggnaden och tillgodogörandet av 

exploateringsintäkterna nu har olika huvudmän är en grundläggande utmaning. Kopplingen 

mellan investeringskostnad och intäkter/värdeökningar behöver stärkas. 

 

 Det skilda ansvaret och de olika huvudmännens oförmåga att samordna bebyggelseplanering 

och kollektivtrafikinvesteringar är en avgörande nackdel som också får stora konsekvenser 

vad gäller möjligheterna till medfinansiering. Bebyggelseplanering och 

kollektivtrafikutbyggnaden behöver synkroniseras och brott mot ingångna 

avtal/överenskommelser/planer bör få efterverkningar (RUFSens roll). 

 

 Flera förändringar i skattesystemet har lett till minskad koppling mellan investeringar och 

ökade skatteintäkter. Den kommunala skatteutjämningen har minskat kopplingen mellan 

inflyttning och ökade skatteintäkter. Fastighetsskatten är idag en kommunal avgift enligt ett 

nationellt fastställt system. Trängselskatten går till staten. Kopplingen mellan investering och 

skatteintäkter bör öka. Detta ställer dock krav på lagändringar. 

 

 Kommunernas starka ställning i markfrågor skapar ineffektiva lösningar på bekostnad av det 

regionalt och samhälleligt önskvärda. Regionen Stockholm saknar stark representant och 

kollektivtrafikinfrastrukturen är regional. Det regionala perspektivet behöver stärkas. 

 

3.2 Rekommendationer 
Fokus i rapporten är på förslag som inte kräver ändringar av gällande lagar och regler utan i princip 

ska kunna genomföras omgående. Förslagen är inte utredda i detalj utan ska ses som principer som 

kan utvecklas för framtida delfinansiering. Man kan också konstatera att med de stora 

investeringsbehov som finns är det inte en lösning som klarar behoven utan flera av förslagen 

behöver utvecklas. 

3.2.1 Ökad statlig medverkan 

Motiven för att en ökad statlig medverkan i finansieringen är rimlig är, framförallt, två.  

Det första handlar om Stockholmsregionens betydelse för hela Sveriges tillväxt. En tredjedel av 

landets tillväxt skapas i Stockholmsregionen, men den dysfunktionella bostadsmarknaden hämmar 

redan idag utvecklingen och innebär en långsiktig risk för den positiva utvecklingen. Statens insats 

behövs om det ska vara möjligt att i närtid klara det investeringsbehov som begränsar möjligheterna 
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för ett kraftfullt ökat bostadsbyggande. En förutsättning för staten måste vara att de tillförda medlen 

används till investeringar som ger en maximal möjlighet för ökat bostadsbyggande och innebär en 

hög samhällsekonomisk lönsamhet. 

 

Det andra handlar om det faktum att Stockholmsregionens andel av statens infrastrukturmedel 

under lång tid varit mycket låg. Den samhällsekonomiskt mycket lönsamma och effektiva 

tunnelbanan har också hamnat snett i fördelningen av regionala medel. Där andra regioners 

kollektivtrafik får del av statens investeringar har det traditionellt krävts särlösningar för att 

tunnelbaneutbyggnad ska kunna bli aktuell. Detta bör ses över. (I samband med finansieringen av 

London Crossrail genomfördes samhällsekonomiska analyser utifrån både regionalt och nationellt 

perspektiv.) 

 

En tredje aspekt är hur staten väljer att hantera intäkterna från trängselskatten. Det enda rimliga 

förhållningssättet är att det överskott som kommer ut av trängselskatten ska användas till 

trafikinvesteringar i Stockholmsregionen, och framför allt till förbättringar inom kollektivtrafiken. 

Trängselskatt i kombination med utbyggd kollektivtrafik är ett effektivt sätt att förbättra livsmiljön 

för stockholmarna. När staten tillskjuter medel från trängselskatterna till Stockholmsregionen bör det 

inte räknas som medfinansiering från staten. 

 

3.2.2 Ökad medfinansiering från kommuner och näringsliv  

I rapporten presenteras beräkningar på de värdeökningar och vinster som skapas till följd av 

investeringar i kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Vinster som inte kommer landstinget till del. 

Det är ett gemensamt intresse att regionen utvecklas väl, och det är en rimlig princip att de 

kommuner och företag som får del av de värden som en god kollektivtrafik genererar också är med 

och bidrar till finansieringen. Ökade värden uppstår inte enbart vid bostadsexploatering, goda 

kommunikationer ökar också värdet på kommersiella byggnader som handelsplatser och kontor. 

Fakta är att mark- och fastighetsägare, privata och kommunala, i Stockholmsregionen idag får stora 

värdeökningar till skänks i samband med landstingets infrastrukturinvesteringar. 

Medfinansiering borde kunna regleras i avtal mellan kommunerna, företagen och landstinget efter 

likartade principer som tillämpas för medfinansiering av den statliga infrastrukturen. Staten har 

utvecklat en modell för beräkningar av de nyttor som infrastrukturinvesteringar tillför. Fördelningen 

av exploateringsintäkterna mellan kommunerna och landstinget bör baseras på liknande 

nyttoberäkningar.  

 

För att förslaget om ökad medfinansiering ska bli långsiktigt och stabilt är det framförallt tre 

områden som behöver utvecklas: 

o Ökad samordning mellan bebyggelseplanering och kollektivtrafik. 

o Förbättrade beslutsunderlag och en inkluderande beslutsprocess.  

o Leveranssäkerhet och efterlevnad av ingångna avtal. 
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3.2.3 Exploaterbar mark för att finansiera utbyggnad i kollektivtrafiken.  

I Köpenhamn har finansieringen av tunnelbanan till en del skett via att huvudmannen tillförts 

exploateringsbar mark av staten. Exploateringsintäkterna har sedan använts till utbyggnaden. På 

motsvarande sätt borde det vara möjligt för kommuner i Stockholmsområdet och staten att tillföra 

landstinget exploateringsbar mark i anslutning till tunnelbanesträckningar där exploateringsintäkten 

kan medverka till finansieringen.  

 

Här bör också prövas i vilken utsträckning exploatering kan ske t ex via överdäckningar på mark som i 

dag är en del tunnelbanesystemet. Sådana intäkter bör också användas för investeringar i utbyggnad. 

 

3.2.4 En modern fastighetsstrategi.  

Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen har utvecklat en modell för kommersiella fastigheter i 

anslutning till stationsbyggnader och mark vid spårområden. Den bör analyseras i relation till 

tunnelbanan. SL har i begränsad utsträckning använt arbetssättet vid renoveringen av t ex Hornstull 

och Östermalmstorg. En modern fastighetsstrategi för SL skulle öka möjligheterna att finansiera en 

snabb renovering och trevligare stationsmiljöer. 

 

Finansieringsalternativet bör utvecklas med målsättning att bli en naturlig del av SLs finansiering.  

 

3.2.5 Använd de verktyg för samordning som finns  

I avvaktan på att regionfrågan tar ytterligare steg även i stockholmsregionen bör intentionerna med 

landstinget förverkligas utifrån dagens förutsättningar. Efter RUFSen! I nuläget är den regionala 

utvecklingsplanen i det närmaste att betrakta som en allmän rekommendation, och hanteras även så 

av ett antal kommuner i regionen.  

 

3.2.6 Ett effektivare genomförande 

Det finns stora brister i styrning och ledning i landstingets organisation och inom SL. Om en strategisk 

satsning på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska genomföras är det avgörande att det hanteras. 

 

 

3.3 Förslag utanför regelverket 
Utöver ovanstående finns det ett antal förslag till breddad finansiering som inte är möjliga med 

dagens regelverk.  

 

 För att öka acceptansen och rättvisan i hur det ekonomiska ansvaret fördelas bör möjligheterna 

till en utökad medfinansiering även från befintliga fastigheter som får substantiella 

värdeökningar undersökas. Den finska lagstiftningen bör analyseras utifrån svenska förhållanden. 
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 Redovisningsreglerna för medfinansiering. Vid medfinansiering från kommuner till statlig 

infrastruktur så har kommunen möjlighet att skriva av bidraget på 25 år.  Detta gäller inte om 

kommunen medfinansierar en investering som landstinget gör. 

 

Utöver ovanstående finns det ett behov av att stärka regionens roll i relation till kommunerna. Det 

faktum att t ex Londons region (Greater London Authority) har möjlighet att stoppa detaljplaner som 

inte tar hänsyn till den regionala utvecklingsplanen är avgörande för att säkerställa att hänsyn tas till 

regionala behov och intressen. 
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4 Bakgrund - Vad är problemet? 
 

4.1 Stockholmsregionens tillväxt  
Stockholm är Sveriges tillväxtmotor. En tredjedel av Sveriges ekonomiska tillväxt skapas i 

Stockholmsregionen. Regionen är också Sveriges största arbetsmarknad, antalet sysselsatta uppgår 

till över en miljon och knappt 100 000 pendlar varje dag in. Det motsvarar nära en fjärdedel av 

Sveriges arbetsmarknad.  

Redan idag lider Stockholm av flaskhalsar på arbetsmarknaden, en överhettad bostadsmarknad och 

en trafikinfarkt. I förlängningen kommer det att ge negativa konsekvenser för Stockholms ekonomi, 

och utifrån rollen som nav i Sveriges ekonomi har det betydelse för hela landet. 

I dagsläget växer Stockholm med 35 000 nya stockholmare varje år, på sex år har regionen vuxit med 

200 000 invånare.  Under samma period har det tillkommit färre än 60 000 nya lägenheter. 

Bostadsmarknaden i Stockholm försämrar förutsättningarna för en fortsatt snabb tillväxt, bl a genom 

ökade svårigheter att rekrytera personal. Den högspecialiserade stockholmska arbetsmarknaden får 

sämre förutsättningar att fungera. Bostadsfrågan är det enskilt största hotet mot en fortsatt positiv 

utveckling.1 

Bostadsbristen har redan lett till negativa ekonomiska konsekvenser. Beräkningar på de 

regionalekonomiska effekterna av fortsatt lågt bostadsbyggande och utvecklingen i 

befolkningstätheten som genomförts av WSP (på uppdrag av Riksbyggen och HSB) visar att det 

samlade diskonterade produktionsbortfallet kan uppgå till mellan 330 och 660 miljarder kronor. Hur 

stort bortfallet är, är beroende av om befolkningen kan fortsätta växa genom ökad trångboddhet 

eller om Stockholm nått en nivå där människor inte kan tränga ihop sig mer. WSPs beräkningar visar 

också att de samhällsekonomiska konsekvenserna av ett fortsatt lågt bostadsbyggande under 

perioden fram till år 2030 skulle resultera i att BRP (bruttoregionalprodukten) blir 60 – 120 miljarder 

lägre, lönesumman 23 – 46 miljarder och kommunernas skatteintäkter 8 – 16 miljarder lägre.2  

Att bostadsbyggandet skulle uppnå nödvändiga nivåer utan ett radikalt grepp finns det ingen 

anledning att tro. En av de grundläggande faktorer som måste hanteras för att få till stånd en lösning 

är infrastrukturen i regionen.  

4.1.1 Investeringsbehoven 

Möjligheten att ta ett rejält grepp kring bostadsfrågan hindras av det eftersatta trafiksystemet, inte 

minst kollektivtrafiken.  

Eftersatt infrastruktur. Det är 40 år sedan de senaste stora satsningarna på transportinfrastrukturen 

genomfördes och under denna period har antalet invånare vuxit med 600 000 invånare. De eftersatta 

investeringarna i såväl kollektivtrafik som vägar leder till långa restider och ett växande problem med 

trängsel och driftsstörningar. 3 Investeringarna i infrastruktur i Sverige har varit eftersatta under en 

längre tid. Även om summorna som nämns varierar kan man konstatera att investeringarna i 

                                                           
1 Länsplan för regional infrastruktur 2014 – 2025. Remiss 2013, Länsstyrelsen 
2 A Lago och L Linde, DN-debatt 2013-06-11 
3 Trafiklösningar för ett växande Stockholm. Rapport 2012:14, Stockholms Handelskammare 
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transportsystemet har minskat de senaste tre decennierna, om man ser till dess andel av BNP. 

Sverige har också legat under det europeiska genomsnittet såväl vad gäller nyinvesteringar som 

underhållsinvesteringar sedan 90-talets krisår.4 Till det ska läggas att Stockholmsregionen, i 

förhållande till sina behov och sin befolkning, har fått en liten del av anslagen. De statliga 

investeringarna för vägar i Stockholms län har utgjort ungefär en tiondel av rikets samtidigt som 

befolkningen är ungefär 20 procent och trafikarbetet ungefär 25 procent. Vad gäller järnvägar 

konstateras att, innan arbetet med Citybanan inleddes, fick Stockholms län 15 procent av de statliga 

anslagen till spårinvesteringar trots att regionen har nära 75 procent av alla spårresor och 50 procent 

av den totala reslängden på spår i Sverige. Detta under samma period som regionen alltså vuxit med 

600 000 invånare.5  

De eftersatta investeringarna i trafiken, oavsett trafikslag, medverkar till att stockholmarna har 

landets längsta pendlingstider och tillbringar cirka 6,4 veckor per år på väg till eller från jobbet. Det är 

2,5 arbetsveckor mer per år än genomsnittssvensken. 6  

Det mest effektiva utnyttjandet av det begränsade utrymmet för trafik är kollektivtrafik. Och bland 

kollektivtrafikslagen är tunnelbanan den mest effektiva.7 I rapporten Samhällsekonomin på spåret 

konstateras också att tunnelbanan i hög grad används för arbetsresor och förbättrar matchningen på 

Stockholms specialiserade arbetsmarknad. Den samhällsekonomiska kalkylen i rapporten visar att 

produktivitetsökningen till följd av tunnelbanan ökar arbetsresenyttorna med cirka 60 procent.8  

Klokt att investera i infrastruktur i Stockholmsregionen. Det råder stor samsyn inom näringsliv, 

akademi och politik att ökade investeringar i Stockholms infrastruktur är bra för den ekonomiska 

tillväxten i Sverige. Det är väl känt att satsningar på transportinfrastrukturen har en positiv betydelse 

för näringslivets konkurrenskraft och arbetsmarknadens utveckling. Ett väl utbyggt och samordnat 

transportsystem ökar tillgängligheten och ger en bättre fungerande arbetsmarknadsregion.   

Det är många studier som visar att det handlar om väsentligt ökade ekonomiska resurser för att möta 

dagens behov och förväntad efterfrågan i hela riket. Den avgörande frågan är hur investeringarna ska 

finansieras.  

 

4.2 Varför fokus på tunnelbaneutbyggnad? 
Rapportens huvudsakliga fokus är att utifrån en övergripande kartläggning och analys utveckla 

möjligheterna till tillkommande finansiering för en utbyggnad av tunnelbanan i Stockholms län. 

Bakgrunden är de stora behov som finns av just tunnelbaneutbyggnad, och de stora kostnader som 

är kopplade till detta. Avvägningen mellan tunnelbana och andra trafikslag ska självklart göras utifrån 

en analys av vad som är samhällsekonomiskt lönsamt och kostnadseffektivt. I planeringssituationen 

ska förstås en fullständig samhällsekonomisk analys göras där hänsyn tas till samtliga kvantifierbara 

nyttor i relation till kostnaderna innan beslut fattas. Det ska vara rätt trafikslag på rätt plats. 

                                                           
4 Sid 10 Infrastruktur med finansiering. Forskningsrapport 2011, KTH 
5 Sid 2, Trafiklösningar för ett växande Stockholm, aa 
6 Sid 7, Trafiklösningar för ett växande Stockholm, aa 
7 Trafiklösningar för ett växande Stockholm aa 
8 Sid 8, Samhällsekonomin på spåret – En ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan. ESO-rapport 2012:5, 
Finansdepartementet 
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Av miljö-, effektivitets- och utrymmesskäl är kollektivtrafiken oslagbar och i moderna storstäders 

kollektivtrafiksystem är tunnelbanan ryggraden. Inte minst i Stockholms län, med över en miljon 

kollektivtrafikresor om dagen varav hälften sker med tunnelbanan.9 

Tunnelbanans stora fördel i relation till andra trafikslag är det helt egna systemet; fordon av samma 

typ, som håller samma hastighet och har samma stationsuppehållstider. Tunnelbanan delar inte 

utrymme med andra trafikslag vilket innebär att tågen kan köras tätt, med många vagnar och hålla 

relativt hög hastighet. Genomsnittshastigheten i Stockholms tunnelbanesystem är 35 km i timmen 

vilket kan jämföras med stombussarnas 15 km. Tågen kan också gå mycket tätt, den gröna linjen har 

idag som minst två minuter mellan tågen. Tunnelbanan medger också snabba byten av passagerare i 

och med att all biljettvisering sker utanför fordonen och på- och avstigning sker genom många breda 

dörrar. Tunnelbanan kan helt enkelt transportera väldigt många människor på väldigt kort tid. 10 

Detta är, tillsammans med de stora investeringskostnader som krävs för att bygga ut tunnelbanan, 

bakgrunden till att rapporten fokuserar på finansieringen av tunnelbanan. 

Avskaffa myterna kring tunnelbanan. Det finns två frekvent förekommande myter som hämmat 

utbyggnaden av tunnelbanan. Den första handlar om att med dagens samhällsekonomiska kalkyler 

skulle tunnelbanan inte blivit byggd. (Samhällsekonomiska kalkyler används inom den svenska 

transportpolitiken som ett sätt att systematiskt jämföra nyttor och kostnader, i syfte att prioritera 

mellan projekt.) Det andra är att spårvägar skulle erbjuda 80 procent av tunnelbanans kapacitet till 

20 procent av priset. 

1. I rapporten Samhällsekonomin på spåret – en ESO-rapport om att räkna på tunnelbanan 

genomförs en lönsamhetsberäkning för Stockholms tunnelbana med gängse kalkylmetodik 

och fastställda nationella riktlinjer. I rapporten presenteras två i sammanhanget viktiga 

slutsatser. För det första – Tunnelbanan får ett positivt kalkylutfall. För det andra visar 

rapporten på brister i den standardmässiga kalkylen som leder till att nyttan underskattas 

vad gäller urbana investeringar. Svagheten i kalkylmetoden handlar om externa 

arbetsmarknadseffekter underskattas. Eftersom tunnelbanan i så hög utsträckning används i 

arbetsresor förbättrar den matchningen på arbetsmarknaden. I rapporten konstateras att: 

”Produktivitetsökningen till följd av tunnelbanan ökar arbetsresenyttorna med ca 60 

procent.” 11 Minskade restider med bil samt minskad trängsel i kollektivtrafiken är andra 

nyttor som underskattas i dagens kalkylmetodik. Att tunnelbanan trots det skulle visat sig 

samhällsekonomiskt lönsam redan på 50-talet visar på dess stora betydelse. 

 

2. I en analys genomförd av WSP, på uppdrag av Stockholms Handelskammare, tydliggörs att 

spårvägens (praktiska) kapacitet uppgår till 37 procent av tunnelbanans kapacitet, till 61 

procent av dess kostnad. För samma investeringsbudget erhåller man 50 procent fler platser 

med tunnelbana jämfört med spårväg.12  

 

                                                           
9 Fakta om SL och länet 2011, SL 2012 
10 Sid 6 Tunnelbana möjliggör 350 000 nya bostäder. Rapport 2013:4, Stockholms Handelskammare 
11 Sid 8 Samhällsekonomin på spåret. ESO-rapport 2012:5, Finansdepartementet 
12 Sid 8, Tunnelbana och spårväg. Analys 2012:3, Stockholms Handelskammare 
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4.3 Tunnelbanans utveckling 
I detta avsnitt beskrivs, mycket översiktligt, samspelet mellan kollektivtrafikutbyggnad, 

bostadsbyggande och finansiering så som det var när tunnelbanan byggdes ut. Den historiska 

överblick som presenteras har fungerat som en genväg i arbetet för att upptäcka vilka förändringar i 

dagens ansvarsförhållanden som bidragit till att investeringarna i tunnelbanan uteblivit. Därmed ger 

översikten också en hjälp i arbetet för att hitta, och värdera, lösningarna på de utmaningar som 

presenterats.  

4.3.1 En explosiv befolkningstillväxt.  

Utbyggnaden av Stockholms tunnelbana inleddes i en situation som påminner mycket om dagens. 

Det var en stark ekonomisk tillväxt, gott om arbetstillfällen i regionen som bidrog till en snabb 

inflyttning och därmed följde också stora krav på bostäder och infrastruktur.  

Faktum är att Stockholms stad och dåvarande Stockholms län under baby-boomen på 40-talet hade 

en folkökning som, i förhållande till folkmängden, var dubbelt så stor som under den senaste 

femårsperioden. Mellan åren 1943 – 1947 ökade befolkningen i regionen med sammanlagt 143 000 

personer.13   Vid denna tid hade stockholmare (liksom övriga landet) en mycket låg boendestandard 

och led av en stor trångboddhet.  

Bortsett från en kort period under 1970-talet har Stockholm fortsatt att växa, under perioden 1984 – 

2004 med cirka 15 500 invånare per år. Därefter ökade takten på befolkningsökningen och under 

perioden 2005 till 2011 nästan fördubblades den till 31 200 nya invånare per år i genomsnitt. 2012 

ökade folkmängden med 35 533 personer. 14( Nu är Stockholmsregionen återigen i en situation med 

stark ekonomisk tillväxt, gott om arbetstillfällen och en snabb inflyttning och därmed också krav på 

bostäder och infrastruktur.  

 

4.3.2 Tunnelbanan byggs ut 

När utbyggnaden av tunnelbanan beslutades var huvudargumentet dess avgörande roll i arbetet för 

att råda bot på trångboddhet eftersom den möjliggjorde ett modernt bostadsbyggande utanför 

stadskärnan.15 Stockholms Stad fattade beslutet att bygga tunnelbana 1941. Det var också 

Stockholms stad som fram till 1964 bekostade i stort sett all utbyggnad.16  

Utbyggnaden skedde med högt tempo. År 1950 invigdes tunnelbanan mellan Slussen och 

Hökarängen.  1952 invigdes tunnelbanan västerut, mot Vällingby. 1957 bands de södra och västra 

tunnelbanorna samman. Under 60-talet öppnade tunnelbana 2, den röda linjen, med sträckning till 

Ropsten och Vårberg.17  

 

                                                           
13 Befolkningsutvecklingen 2012. Demografisk rapport 2013:1, Stockholms Läns Landsting 
14 Befolkningsutvecklingen 2012. Demografisk rapport 2013:1, Stockholms Läns Landsting och Trafiklösningar 
för ett växande Stockholm, 2012:4 Stockholms Handelskammare 
15 Samhällsekonomin på spåret, ESO-rapport 2012:5 
16 S 240 f Stockholmskärlek – en bok om Hjalmar Mehr. B Elmbrant, 2010, Atlas 
17 Landstinget 150 år. www.sll.se, 2013-09-13 

http://www.sll.se/
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4.3.3 Hur var det möjligt?  

Stockholms stad finansierade tunnelbaneutbyggnaden genom att låna pengar och, på kort tid, 

amortera tillbaka med hjälp av exploateringsintäkter, tomträttsavgälder och ökade skatteintäkter. 18 

Beslutet att bygga ut tunnelbanan var väl integrerat med bebyggelseplaneringen – specifikt beslutet 

att bygga tätt kring tunnelbanestationerna. Avgörande för framgången var alltså att 

planeringsbefogenheterna var samlade hos staden och staden fick del av nyttorna: 

 ”Stockholms stad hade i princip alla planeringsbefogenheter i sin egen hand. Sedan 1904 

hade staden ägnat sig åt stora (strategiska) markköp för framtida expansion. (1980 ägde 

staden 70 procent av kommunens landareal). Eftersom det normalt är markägaren som 

tjänar på tillgänglighetsförbättringar i transportsystemen säkerställde det dessutom att inte 

bara kostnaderna utan även nyttorna tillföll det offentliga.”19  

I samband med att Stockholms stad förde över tunnelbanan till Kommunalförbundet för Stockholms 

stads och läns regionala frågor (KSL) var den klar och amorterad. Staden hade plöjt ned nästan 2 

miljarder i 1964 års penningvärde. Som kuriosa kan det vara av intresse att Stockholms enbart fick 

17,6 miljoner i betalning.20  

Sverige var vid tidpunkten en pionjär och idag kan man konstatera att Stockholm fortfarande lever på 

de investeringar som genomfördes då, för drygt 40 år sedan. 

Intressant i sammanhanget är också att utbyggnaden av tunnelbanan generellt hade stöd över 

blockgränserna, framförallt genom samarbetet mellan folkpartiet och socialdemokraterna. Något 

som också eftersträvades av dåtidens politiker eftersom man insåg att det krävdes långsiktighet i de 

stora investeringar som genomfördes. Från Stockholms stads sida samarbetade man även med 

kringliggande kommuner, oavsett partipolitisk ledning. Det var en avgörande framgångsfaktor vad 

gäller genomförandekraften i arbetet. 21  

4.3.4 Samordningen av kollektivtrafiken och bildandet av storlandstinget.  

’Många stockholmare när de gifter sig bosätter sig i länet men jobbar kvar i stan och för dem är 

allting Stockholm, gränserna är inte så viktiga.”22 Orden är ur Björn Elmbrants bok om Hjalmar Mehr 

och beskriver hans argumentation i debatten i Stockholms Stads fullmäktige då frågan om 

storlandstinget debatterades.  

Samordningen av kollektivtrafiken var det första steg som togs inför bildandet av Stockholms läns 

landsting. Fram till dess sköttes kollektivtrafiken i regionen av flera olika bolag – SJ ansvarade för 

tågtrafiken, tillsammans med privata järnvägsbolag som t ex Nynäsbanan och Roslagsbanan. 

Busstrafiken sköttes av en mängd lokala företag och i Stockholms stad fanns tunnelbanan och 

spårvagnar ägda av det kommunala bolaget Stockholms Spårvägar. Samtliga bolag hade egna 

taxesystem och biljetterna var inte synkroniserade. 

                                                           
18 S 230 f, Stockholmskärlek, aa 
19 Sid 57 f, samhällsekonomin på spåret. ESO-rapport 2012:5 
20 Sid 146 Stockholmskärlek – en bok om Hjalmar Mehr. B Elmbrant, 2010, Atlas 
21 Stockholmskärlek – en bok om Hjalmar Mehr. B Elmbrant, 2010, Atlas 
22 Sid 143 Stockholmskärlek – en bok om Hjalmar Mehr. B Elmbrant, 2010, Atlas 
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Ansvariga politiker i Stockholms stad, i regionen och i riksdagen insåg att detta var ohållbart. 1963 

tog Hjalmar Mehr initiativet och presenterade i ett tal i kommunfullmäktige idén på ett storlandsting.  

I den s k Hörjelöverenskommelsen togs 1964 ett samlat grepp om kollektivtrafiken i regionen och 

grunden för landstinget lades.  

I ett övergångsskede ägdes det nya bolaget (SL) av Kommunalförbundet för Stockholms stads och 

läns regionala frågor (KSL), innan det överfördes till landstinget och blev AB Storstockholms 

Lokaltrafik. 

Ett och ett halvt år efter Hörjelöverenskommelsen och bildandet av SL kom Stockholms stad och 

kranskommunerna överens om att bilda storlandstinget. I paketet ingick då kollektivtrafik, sjukvård, 

regional planering och vatten och avlopp.23  

 

Till Stockholms Läns landsting fördes, utöver pengar och ansvar, viktiga strategiska redskap i form av 

planeringskompetens, resurser och övergripande planering. Sedan 1971 har landstinget varit 

huvudman för regionplaneringen. Det är landstinget som är ansvarigt för utrednings- och 

samordningsverksamhet beträffande regionala frågor för kommunerna i Stockholms län. 

Regionplanen antas av landstinget. Även ändring och upphävande av planen beslutas av landstinget. 

Statusen på regionplaneringen har dock skiftat över åren och konflikten mellan plan och 

genomförande har ökat. Nästan samtidigt med bildandet kom en period av ekonomiska utmaningar 

som tillsammans med en växande kritik mot miljonprogrammet och den s k gröna vågen resulterade i 

en avmattning i så väl  inflyttningstakten som viljan att investera. Vilket också fick till konsekvens att 

de strategiska verktyg landstinget hade fått till sitt förfogande inte kom att användas och befästas. 

 

Beslutet att skapa Stockholms läns landsting var en styrka för stockholmsregionen under den 

kommande 30-årsperioden.  Samordningen av kollektivtrafiken har varit av avgörande betydelse för 

att Stockholm under en så lång period kunnat fortsätta att växa och utvecklas.  Enhetliga taxor och 

trafiksystem har varit ett verksamt stöd för en effektiv arbetsmarknad som klarat att hantera 

tjänstesektorns expansion och den höga graden av specialisering som kännetecknar regionen. 

Tankarna som låg till grund för beslutet att bilda landstinget har stor giltighet igen idag. De 

funktionella regionerna som arbets- och bostadsmarknad och ekonomiska nätverk har fortsatt att 

växa och Stockholmsregionens offentliga strukturer utmanas återigen.  

 

4.3.5 Tunnelbaneutbyggnad i landstingets regi  

 1975 slutfördes utbyggnaden av röd och grön linje, exklusive sträckorna Universitetet – 

Mörby centrum samt Bagarmossen - Skarpnäck.  

 Under landstingets ledning byggdes blå linje under perioden 1975 – 77, 1984 kompletterad 

med sträckan Västra Skogen - Rinkeby. Men till stora delar projekterades och beslutades 

dragningen under 60-talet.  

                                                           
23 Stockholmskärlek – en bok om Hjalmar Mehr. B Elmbrant, 2010, Atlas 
 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunalf%C3%B6rbundet_f%C3%B6r_Stockholms_stads_och_l%C3%A4ns_regionala_fr%C3%A5gor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kommunalf%C3%B6rbundet_f%C3%B6r_Stockholms_stads_och_l%C3%A4ns_regionala_fr%C3%A5gor
http://sv.wikipedia.org/wiki/Landsting
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 Sedan 80-talet har det tillkommit en (1) ny station i Stockholms tunnelbanenät, (1994 

förlängdes linjen till Bagarmossen till Skarpnäck).  

Att utbyggnaden avstannade är inte märkligt, och orsakades inte i första hand av de ovan redovisade 

förändrade förutsättningarna. Miljonprogrammet var färdigbyggt och under andra halvan av 70-talet 

minskade inflyttningen drastiskt. I debatten framfördes ofta synpunkten att Stockholm var 

färdigbyggt. Under de kommande åren var inte tunnelbanenätets kapacitet något problem. När 

sedan inflyttningen tog fart igen hade man länge stor glädje av de tidigare investeringarna, och 

faktum är att tunnelbanesystem hade en överkapacitet långt in på 90-talet. Det var först under andra 

halvan av 90-talet som resandet ökat så mycket att det blivit ordentligt trångt på spåren.24  

 

Under 90-talet fanns det stora investeringsbehov i tunnelbanan (nya signalsystem, m m) samtidigt 

som kapacitetstaket kom allt närmare. Under perioden 1998 – 2001 led Stockholms Läns Landsting 

av en mandatperiod med ekonomisk misskötsel och när investeringarna i tunnelbaneutbyggnaden 

borde kommit igång, synkroniserat med att bostadsbyggandet kom igång igen i bl a Stockholms stad, 

brottades landstinget med miljardunderskott. 

 

Nya större investeringar i kollektivtrafiken har under perioden varit:  

 

 Upprustning och nya signalsystem till tunnelbanan. 

 Tvärbanorna. (Projektet ingick i Dennispaketet som Snabbspårvägen). Gullmarsplan till 

Liljeholmen samt Liljeholmen till Alvik öppnade år 2000. Gullmarsplan till Sickla udde 2002. 

2013 öppnade sträckan Alvik - Solna centrum och den sista biten till Solna station ska öppna i 

augusti 2014. 25 

 Spårväg City, 3 km, från Sergelstorg till Waldemarsudde. 

 Upprustning av Roslagsbanan och Lidingöbanan 

 

Under den senaste femårsperioden har trängseln ökat, kapacitetstaket i princip passerats och 

behoven, som lagts på hög, blivit akuta. Idag kostar trängsel och förseningar i Stockholmsregionen 

omkring 6 miljarder kronor varje år. (not, Trafikanalys)  

 

4.4 Stockholmspaketen 
Som redovisas nedan (kapitel 6) har de ekonomiska ansvarsförhållandena i praktiken i modern tid 

alltid varit otydliga och glidit in i varandra vilket resulterat i att finansieringsansvaret blivit en 

förhandlingsfråga. I Stockholmsregionen kan detta konstateras vara mer regel än undantag. Nedan 

redovisas kort de mest betydelsefulla överenskommelserna kring infrastruktur. 

Hörjelöverenskommelsen, 1964.26(Nils Hörjel, statssekreterare i kommunikationsdepartementet) En 

principöverenskommelse om "samordning, utbyggnad och drift av det kollektiva trafiksystemet i 

Storstockholm". Principöverenskommelsen följdes av en mängd avtal mellan olika parter och 

ändringar i den administrativa indelningen och ledde fram till att all kollektiv lokaltrafik i Stockholms 

                                                           
24 Samhällsekonomin på Spåret, ESO-rapport 2012:5 
25 Fakta om SL 2011. 2012, Storstockholms Lokaltrafik 
26 Från Hörjel till Cederschiöld. Rapport 4:2007, Regionplane- och trafikkontoret 
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län kom att samlas under AB Storstockholms Lokaltrafik, Sveriges första länstrafikbolag. Detta var 

också en grundpelare i bildande av ’storlandstinget’, Stockholms läns landsting 1970.  

I samband med Hörjelöverenskommelsen var också första gången som staten bidrog ekonomiskt att 

satsa pengar i ett lokalt/regionalt trafiknät. I den efterföljande utbyggnaden av tunnelbanan skulle 

huvuddelen av kostnaderna för broar, tunnlar och viadukter för den nya tunnelbanan betalas av 

staten, via de regionala investeringsmedlen.  

Strängöverenskommelsen, 1983.27 (Gunnar Sträng, (S) f d finansminister) Efter flera år med stora 

problem inom pendeltågstrafiken sköt staten till pengar, framförallt till upprustning av stationerna 

men även till upprustning av vagnparken. Ersättningen till SJ omförhandlades, med något bättre 

förutsättningar för landstinget men med fortsatt höga kostnader. För SJ var lokaltågtrafiken i 

Stockholmsregionen fortfarande en mycket lönsam affär. 

Dennisöverenskommelsen/Dennispaketet (Bengt Dennis, dåvarande riksbankschef)28 var en 

överenskommelse mellan Moderaterna, Socialdemokraterna och Folkpartiet att under 1990-talet 

genomföra specifika investeringar i vägar och spårtrafik i Stockholms län. Endast delar av paketet 

förverkligades och överenskommelsen upplöstes 1996. Dennisöverenskommelsen var dock inte 

resultatlös, och många av de objekt som fanns med i överenskommelsen levde vidare. Uppgörelser 

träffades som omfattade Norra och Södra länken, delar av Yttre tvärleden och Dennispaketets 

kollektivtrafiksatsningar, bl a snabbspårväg (senare tvärbana).   

 

Trafikplan Stockholm (tidigare stockholmsöverenskommelsen),29 (Carl Cederschiöld, (M) f d 

finansborgarråd i Stockholms stad) presenterades i december 2007. En blocköverskridande 

överenskommelse om prioriteringar och förslag till finansiering av åtgärder i väg- och 

järnvägsinfrastrukturen. Utformningen och användandet av trängselskatterna ingick, liksom 

utbyggnaden av Citybanan och Förbifart Stockholm. Sammanlagt innehöll Trafikplan Stockholm 

investeringar för sammanlagt 100 miljarder kronor miljarder över en 12-årsperiod. Av de 100 

miljarder skulle cirka 50 miljarder komma från regionen (kommuner, landsting, etc). Cirka 20 av de 

dryga 50 miljarderna i medfinansiering från regionen är trängselskatter.  

Stockholmsförhandlingen 2013, ska slutrapporteras i december 2014. Förhandlingen ska inte 

jämföras med ovanstående utan är ett uppdrag i syfte att säkerställa ett genomförande av delar av 

tunnelbandeutbyggnaden kopplad till en ökad bostadsbebyggelse. I uppdraget ingår också att lämna 

förslag på finansiering genom höjda och bredare intäkter från trängselskatt och olika former av 

medfinansiering.  

Enligt direktivet ska uppdraget delredovisas senast den 31 december 2013 som ett underlag till 

regeringens beslut om den nationella planen under våren 2014. Rapporten ska bland annat svara på 

frågorna om vad som ska byggas, hur mycket det kommer att kosta och vilka effekter det får för 

transportsystemet. Senast den 31 december 2014 ska slutrapporten presenteras, innehållande 

förslag som ska säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt.30 

                                                           
27 Från Hörjel till Cederschiöld. Rapport 4:2007, Regionplane- och trafikkontoret 
28 Från Hörjel till Cederschiöld. Rapport 4:2007, Regionplane- och trafikkontoret 
29 Från Hörjel till Cederschiöld. Rapport 4:2007, Regionplane- och trafikkontoret 
30 Kommittédirektiv 2013:22, Näringsdepartementet 
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Den 11 november presenterades ett förslag till överenskommelse mellan Stockholmsförhandlingen 

(H-G Wessberg), Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla 

kommun.  I överenskommelsen ingår tunnelbaneutbyggnad till Nacka, Arenastaden och Barkarby 

samt att blå linje byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med grön linje. Utbyggnaden 

innebär nio nya stationer. Utbyggnaden av tunnelbanan ska inledas senast 2016. I 

överenskommelsen ingår att kommunerna åtar sig att uppföra 78 000 bostäder i tunnelbanans 

närområde fram till år 2030.31 

Den totala kostnaden för investeringen i nya tunnelbanesträckningar är beräknad till ca 19,5 

miljarder kronor, lägger man till landstingets finansiering av fordon och depåer blir den samlade 

investeringen 25,7 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). Finansieringen är i huvudsak kommunal 

och regional, landstinget betalar 650 miljoner för infrastrukturen samt hela kostnaden för fordon och 

depå (6,2 miljarder kronor), kommunerna bidrar tillsammans med 5,2 miljarder kronor och staten 

med 3,8 miljarder samt 9 miljarder kronor från trängselskatterna. Detta bygger på att trängselskatt 

införs på Essingeleden från och med 2016, 30kr och höjs i den nuvarande zonen till 35 kr, 2016.32  

Stockholmsförhandlingen 2013 skiljer sig från tidigare infrastrukturpaket genom att vara en 

förhandling mellan regeringen och det moderatstyrda landstinget samt kommunledningen i Solna - 

M, Järfälla – M och Nacka – M. De överenskommelser som träffas är varken flerparti- eller 

blocköverskridande och därmed långsiktigt sköra. 

 

4.5 Sammanfattning 
I den genomförda översikten av förutsättningarna för tunnelbaneutbyggnaden under perioden 1950 

– 1980 uppenbaras flera skillnader mot idag som är av intresse för det vidare arbetet. 

 En tydlig och direkt koppling mellan investeringskostand och intäkter från den nytta som 

investeringen skapade. Då genom inkomster från bostadbyggandet, tomträttsavgälder, 

markägande och exploateringsavgifter och utgifter för investeringarna i samma kassa. 

Intäktskällor:  

 Kommunen som markägare, tomträttsavgälder och fastighetsägare 

 En mer direkt koppling mellan ökade skatteintäkter vid inflyttning 

 Fastighetsskatten, var fram till 1978 en kommunal angelägenhet, då skatten togs upp 

av kommunen, som även bestämde skattesatsen. 

 

 Sammanhållen planering. Bebyggelse- och tunnelbaneplanering låg hos samma huvudman 

och i huvudsak inom en kommun. Detta underlättade också säkerställandet av den 

ekonomiska kopplingen mellan investering och bebyggelse. (Det låg i kommunens direkta 

intresse att synkronisera bostadsbyggandet och investeringar i kollektivtrafiken, vilket 

säkrade nyttorna.)  

 

                                                           
31 Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad 
bostadsbebyggelse. 2013, Stockholmsförhandlingen 
32 Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av utbyggnad av tunnelbanan samt ökad 
bostadsbebyggelse. 2013, Stockholmsförhandlingen 
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 Det politiska ledarskapet. Trots stora meningsskiljaktigheter och en ofta högljudd och 

intensiv debatt fattades många beslut över blockgränserna. Glappet mellan den offentliga 

strukturen och bostads- och arbetsmarknadsregion hanterades mer offensivt (och 

konstruktivt), och i slutändan bildades storlandstinget. 

 

 Det kommunala planmonopolet har stärkts medan trafikinfrastrukturen är naturligt regional. 

Kommunernas starka ställning i markfrågor ger kommunerna möjlighet att hävda 

egenintresset på bekostnad av det regionalt eller samhälleligt önskvärda.33 Balansen i 

maktförhållandet behöver förbättras.  

Utifrån ovanstående finns det ett antal principiella/övergripande slutsatser av intresse för frågan om 

framtida investeringsmöjligheter av tunnelbaneutbyggnad. En återställare är varken möjlig eller 

önskvärd, men frågorna behöver hanteras. 

 

 Den direkta kopplingen mellan investeringskostnad och intäkter från investeringens nyttor är 

bruten. Ansvaret för kollektivtrafik utbyggnaden ligger helt och håller hos landstinget medan 

planfrågor och exploateringsintäkter är kommunala.  

 

 I samband med storlandstingets bildande hamnade bebyggelseplanering och kollektivtrafik 

hos olika huvudmän och på skilda offentliga beslutsnivåer. Den direkta synkroniseringen av 

bebyggelseplanering och kollektivtrafik upphörde.  

 

 Kopplingen investering – intäkter är försvagad. Ökad inflyttning ger inte samma genomslag i 

ökade skatteintäkter i och med den kommunala skatteutjämningen. Fastighetsskatten är idag 

en avgift och hanteras av staten. Kommunens roll som fastighetsägare via allmännyttan är 

försvagad. Trängselskatten går till staten. 

 

 Glappet mellan de offentliga strukturerna och t ex arbetsmarknadsregionen har återuppstått 

i med regionförstoringen.  Intentionerna med bildandet av storlandstinget behöver 

förverkligas och uppdateras utifrån dagens förutsättningar. 

Bristerna i samordning mellan bostadsbyggande och kollektivtrafik minskar också näringslivets tilltro 

till fattade beslut och intresse av att bidra till investeringar.34 

Sammantaget innebär ovanstående förändringar de senaste 40 – 50 åren en negativ inverkan på 

möjligheterna att genomföra stora investeringar i kollektivtrafiken. Men det ger också en 

fingervisning kring vad som kan göras för att komma vidare.  

 

  

                                                           
33 Sod 7, Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur. 2013, SNS 
34 Inför rapporten intervjuades ett anatal representanter för fastighetssektorn, experter samt politiker. 2013, 
Muneris Konsult AB 
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5 Utgångspunkter i resonemang kring samhällsinvesteringar  
 

Som antytts ovan pågår det en diskussion kring huruvida ansvarsförhållandena förflyttar sig, i vilken 

utsträckning och om det är bra eller dåligt. Den kommande analysen av vilka möjligheter det finns att 

öka investeringstakten (öka investeringsutrymmet) i kollektivtrafiken i Stockholm relaterar till ett par 

grundläggande förutsättningar.  

1. Den grundläggande ansvarsfördelningen ska inte rubbas. En förutsättning är att det 

offentliga huvudansvaret för transportinfrastrukturen kvarstår. Det är även rimligt att det är 

staten som har huvudansvaret. Argumenten för detta är framförallt:  

 Fördelningspolitiska motiv. Det är avgörande för Sverige att medborgare och företag i 

hela landet ska ha grundläggande tillgång till transporter.  

 Produktion av såväl infrastruktur som trafik har skalfördelar och karaktären av ett 

naturligt monopol vilket innebär att en vinstdrivande förvaltare kommer att sätta ett pris 

på nyttjandet som är för högt sett ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det skulle alltså 

leda till ett underutnyttjande av infrastrukturen. 

 Infrastruktur räknas till de s k kollektiv nyttigheterna. Med det avses ”dels att en individs 

konsumtion av en vara inte begränsar andra individers möjligheter till konsumtion av 

samma vara, dels av att det är svårt eller kostsamt att utestänga individer från 

konsumtion på grund av att de inte betalar.”35 En konsekvens av det är att kollektiva 

nyttigheter är svåra att tillhandahålla i tillräcklig utsträckning på en marknad eftersom 

det är svårt att ta betalt. 

 Externaliteter – effekter på tredje man eller på hela samhället, t ex miljöföroreningar 

eller att bilister gynnas av att andra åker tunnelbana. Förekomsten av externa effekter 

som inte avspeglas i marknadspriset gör att infrastrukturen under- eller överutnyttjas, 

dvs. inte blir optimal ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.36  

Mot den bakgrunden ger en offentligt ägd och finansierad infrastruktur lägre priser, ett 

större utbud och ett mer optimalt utnyttjande än en marknadslösning.37  

2. Finansieringen ska ta hänsyn till kommande generationer handlingsutrymme. 

3. Finansieringsmodellen ska vara samhällsekonomiskt effektiv.  

4. De som tillgodogör sig ekonomiska nyttor som samhället möjliggjort genom att tillåta 

bebyggelsen, bör/ska kunna bidra till den infrastruktur som bebyggelsen kräver.  

Resonemangen ovan utgår ifrån ett nationellt perspektiv, men de grundläggande principerna för 

stora investeringar är lika giltiga på kommunal- och landstingsnivå.  

 

  

                                                           
35 Sid 26 Medfinansiering av statlig infrastruuktur. Rapport 2011:28, RiR 
36 Sid 26 Medfinansiering av statlig infrastruuktur. Rapport 2011:28, RiR 
37 Sid 26 Medfinansiering av statlig infrastruuktur. Rapport 2011:28, RiR 



20 
 

6 Dagens ansvarsförhållanden 
 

Frågan om tillkommande investeringsmedel för utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm ska 

analyseras utifrån vad som är möjligt att göra i förhållande till dagens regelverk. Huvudorsaken till 

det är att förändringar tar tid. Nedan följer en mycket översiktlig genomgång av dagens ram- och 

regelverk samt ansvarsförhållandet mellan stat, kommun och landsting. Ambitionen har varit att lyfta 

de i sammanhanget mest centrala aspekterna, inte ge en heltäckande beskrivning av alla regelverk 

med ett otal gråzoner, där praxis utvecklats under lång tid.  

Starkt förenklat kan man beskriva ansvarförhållandet i dagens Sverige vad gäller 

infrastrukturinvesteringar så här: 

 Staten: nationell infrastruktur (vägar, järnvägar, sjö- och luftfart). Bidrag till 

kollektivtrafikanläggningar genom länsplaner. 

 Landstinget/regionen: Kollektivtrafik 

 Kommunen: lokala vägnätet. (Cirka en tredjedel av vägnätet i Sverige är kommunalt.) 

Det är de tre offentliga beslutsnivåer som finns inom infrastruktur. I verkligheten innebär det 

frekventa gråzoner mellan parternas ansvarsområden och ett ständigt återkommande behov av 

förhandlingar och samfinansiering.38  

6.1 Planering, process och beslut 
Planeringen av de statliga insatserna är indelad i två delar: en ekonomisk långsiktig planering och en 

fysisk planering där de enskilda åtgärderna planeras mer i detalj.  Infrastrukturpropositionen sätter 

ramarna och utgör grunden för åtgärdsplaneringen samt för länsplanerna för regional 

transportinfrastruktur. I den nationella åtgärdsplanen mejslas detaljerna för utveckling och underhåll 

fram. Åtgärdsplaneringen med åtgärdsvalstudier är det sista steget i process som leder fram till en 

nationell plan för transportsystemen.  

Utifrån de förutsättningar som beskrivs i ett regeringsdirektiv tar Trafikverket fram ett förslag till 

långsiktig planering för Sveriges transportsystem. Detta förslag till nationell plan skickar sedan 

regeringen ut på en bred remiss varefter beslut fattas. Det är i den nationella planen som 

fördelningen av pengarna sker och regeringen fattar sedan årligen beslut om vilka åtgärder som ska 

genomföras. Besluten ska stämma överens med riksdagens beslut om statens budget. Den Nationella 

planen kompletteras med Länsplaner för regional transportinfrastruktur. Dessa fastställs av det organ 

som är ansvarigt för det regionala tillväxtarbetet i länet, Länsstyrelsen i Stockholm. Länen tilldelas en 

ekonomisk planeringsram som ligger till grund för planen och regeringen fastställer de ekonomiska 

ramarna. Till våren 2014 pågår processen kring Investeringar för ett starkt och hållbart 

transportsystem, (prop 2012/13:25), samt Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025, 

som är på remiss till december 2013. 

Den formella processen kompletteras med kontakter och diskussioner med experter, myndigheter, 

kommuner, landsting/regioner, m fl. Detta utvecklade samråds- och förankringsarbete ger ett 

                                                           
38 Infrastruktur med finansiering. 2011, KTH 
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gemensamt och samlat ramverk för kommande revideringar och prioriteringar av den nationella 

planen och länsplanen. 

Den nationella planen och de regionala länsplanerna är bägge på cirka tio år. Detta ger, tillsammans 

med de gedigna förarbetena och remissrundorna, en förutsägbarhet och långsiktighet i planeringen 

som i sin tur gynnar förutsättningarna för genomförandet samt underlättar för de berörda inom både 

det offentliga och det privata i deras planering. 

I Stockholmsregionen finns det framförallt två planeringsinstrument som har stort inflytande över 

infrastrukturplanering och investering. De är också starkt relaterade till länsplanen och länsstyrelsen 

arbete med den. De är:  

 Kommunernas översiktsplaner. Översiktsplanen ska ge vägledning för beslut om 

användningen av mark- och vattenområden och för hur den byggda miljön ska utvecklas och 

bevaras. Översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner för olika områden 

och övergripande sektorsprogram vara ett stöd för den mer detaljerad planeringen. 

 Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS. Det är länets regionplan och 

regionala utvecklingsprogram. I RUFSen formuleras regionens utveckling fram till 2030 och 

med utblick mot 2050. Den har arbetats fram av ett stort antal aktörer i regionen. 

 

 I Stockholmsregionen ska kommunernas detaljplaner remitteras till landstinget (nu till 

regionutskottet). Det krävs dock inget formellt godkännande. 

 

6.2 Finansiering idag – Staten 
Huvudregeln för finansiering av investeringar i infrastruktur är anslagsbelastning direkt vid 

investeringens genomförande. I vissa fall förekommer att Trafikverket, efter riksdagsbeslut, lånar till 

investeringen och att anslagsbelastningen utgörs av framtida amorteringar och räntekostnader.  

Ansvarsgränserna mellan stat och kommun är dock inte helt klara och regionerna har successivt fått 

en allt större betydelse i infrastrukturplaneringen. Värt att notera är också den utveckling som skett 

under de senaste 20 åren, och nu står det i regeringens sammanfattning av 

infrastrukturpropositionen att läsa: ”Den övervägande delen av utgifterna för utvecklingen av 

transportinfrastrukturen under planeringsperioden för åren 2014–2025 kommer att finansieras 

direkt med anslag. Därutöver kan viss alternativ finansiering också bli aktuell till exempel 

medfinansiering från kommuner, landsting och företag samt brukaravgifter och trängselskatt.”39  

 

 

  

                                                           
39 Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem, prop 2012/13:25 
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6.3 Finansiering idag – Stockholms läns landsting 
Det är landstingen (och i vissa fall regioner) som ansvarar för Investeringar i kollektivtrafik i Sverige. I 

Stockholms läns landsting har investeringarna till största del varit lånefinansierade. 

 

Finansiering av SLs investeringar40 

(Mkr) 2012 2011 2010 2009 2008 

Statsbidrag 389 305 259 140 208 
Finansiell leasing - 576 230 210 1 060 
Lån SLL 2 000 3 500 3 500 2 000 1 000 
Egna medel 1 898 58 673 1 512 1 265 
Summa finansiering  

4 287 
 
4 439 

 
4 662 

 
3 862 

 
3 533 

 

De regionala bidragen fördelas i enlighet med Länsplanen (se ovan). I Stockholm är det Länsstyrelsen 

som håller i arbetet med Länsplanen. I de delar av Sverige där man bildat regioner, t ex Skåne och 

Västra Götaland, är de ansvariga för fördelningen av de statliga medlen.  

Kommunallagen ställer krav på att kommuner och landstings resurser används till de ’egna’ 

medborgarna. Genom en lagändring vidgades kommunernas och landstingens möjligheter till 

medfinansiering (2009:47). Ändringen innebär att kommuner och landsting kan bidra till 

investeringar med nytta för deras invånare, även om själva insatsen genomförs inom ett annat 

geografiskt område. Vidare har lagen (1997:614) om kommunal redovisning ändrats, så att bidrag 

som kommuner och landsting lämnar till staten för byggande av väg och järnväg, numera ska 

redovisas i kommunens respektive landstingets balansräkning och upplösas med årliga enhetliga 

belopp under 25 år. Bakgrunden till ändringarna har varit att öka möjligheterna till medfinansiering 

av statliga projekt.  

6.4 Finansieringslösningar utöver traditionell anslagsfinansiering  
Ett antal modeller har presenterats och prövats i syfte att öka möjligheterna att investera i 

infrastrukturen. Nedan presenteras de som prövats i större skala och som förekommer i debatten 

idag. Modellerna presenteras först kortfattat, följt av en genomgång av dess för- och nackdelar. 

6.4.1 Offentlig – privat samverkan, OPS  

OPS innebär ett långsiktigt avtal mellan den offentliga sektorn och en privat part om 

tillhandahållande av en offentlig tjänst. Tjänsten kan vara tillhandahållandet av en väg, järnväg, ett 

sjukhus, el dyl. 

                                                           
40 Årsberättelse 2012, SL 
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Det privata projektbolaget ansvarar för att finansiera och bygga den infrastruktur som krävs och 

sedan leverera det efterfrågade tjänsterna under en förutbestämd tidsperiod, ofta 20 – 30 år. 

Därefter återgår anläggningen till det offentliga.41  

6.4.1.1Fördelar 

Olika OPS-lösningar har använts flitigt i Europa under den senaste 30årsperioden. I dagsläget är det 

fortfarande svårt att dra slutgiltiga slutsatser. Orsaken till det är de långa avtalsperioderna, och de 

stora skillnaderna i såväl vilken tjänst som tillhandahålls som avtalets utformning.  

 Nedanstående positiva effekter av OPS har bekräftats i de studier som gjort, även om 

resultaten skiljer sig stort mellan olika projekt.42 Kostnadseffektiva lösningar. Upphandling i 

konkurrens mellan olika aktörer ger ytterligare incitament till kostnadseffektiva lösningar 

som möter beställarens kravspecifikationer.  

 Lägre drifts- och anläggningskostnader. Studier visar att ett infrastrukturprojekt som drivs i 

OPS/PPP regi, kan få lägre kostnader jämfört med om det skulle ha genomförts av en 

offentlig aktör.  

 Incitament för teknikutveckling och effektiviseringar av byggprocessen. Utföraren tar 

helhetsansvar för projektet (såväl finansiering som byggande, samt ibland även drift), vilket 

skapar incitament till teknikutveckling och effektivisering av byggprocessen. 

En annan fördel är att ett angeläget projekt kan genomföras, med stöd av privata medel, även i de 

fall medel inte kan avsättas från statens sida. 

6.4.1.2 Nackdelar  

Invändningarna mot OPS-lösningar är i huvudsak tre: 

 Bibehållen handlingsfrihet, såväl finansiellt som i användandet av den offentliga tjänsten. 

Den finansiella handlingsfriheten är mest giltig på den statliga nivån där det är avgörande att 

kunna använda statsfinanserna som gas eller broms i samhällsekonomin. Där OPS låser upp 

stora resurser över mycket lång tid. Vad gäller användandet handlar det om att behoven kan 

förändras – se arlandabanan. 

 Privata finansieringslösningar ’blir dyrare’ jämfört med traditionell statlig finansiering. 

Argumentet är här att privat upplåning på kreditmarknaden i princip aldrig kan bli billigare än 

statens upplåning. 

 Systemen för ekonomisk kompensation till den privata aktör som bekostat investeringen kan 

leda till samhälleligt oönskade effekter. Om exempelvis ersättningen till den privata aktören 

sker genom brukaravgifter (vägavgifter) så kan det ligga i den privata aktörens intresse att till 

exempel stimulera ett ökat bilåkande, vilket kan gå stick i stäv mot samhällets intresse där 

önskemålet istället kan vara att stimulera kollektivt resande.  

                                                           
41 Sid 3, En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastruktur investeringar. 2007, Banverket, VTI 
och Vägverket 
42 En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastruktur investeringar. 2007, Banverket, VTI och 
Vägverket 
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OPS-finansiering skapar visserligen ett utrymme under det statliga utgiftstaket, men på frågan om 

huruvida OPS skapar ökat investeringsutrymme är det långsiktiga svaret nej. ”Vare sig 

lånefinansiering eller OPS ger något ökat investeringsutrymme jämfört med finansiering enligt 22 § i 

budgetlagen. Detta framgår om man tänker sig att en likartad investering genomförs vart och ett 

under ett stort antal år. Med OPS-finansiering betalar man i så fall år 3 både för den investering som 

genomfördes år 1 och för den som genomfördes år 2. År 5 har betalningarna till projektbolaget växt 

och blivit lika stora som om man i stället hade valt att betala med en direktfinansiering. ”43  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att OPS inte är en modell som löser utmaningarna kring 

finansieringen av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholmsregionen. De incitaments- och 

effektivitetsvinster som finns44  ska dels sättas i relation till det faktum att staten kan låna 

förmånligare genom Riksgälden till de olika investeringarna.45 Det som avtalas i OPS kan i regel 

avtalas i en funktionell upphandling, som exemplet Norrortsleden visar. Till det kan läggas att alla 

finansministrar, oavsett politiskt parti, har varit negativa till OPS just mot bakgrund av ovanstående. 

De nationella och internationella erfarenheterna är i högsta grad giltiga även för kommuner och 

landsting. Kommuner och landsting har dock inte samma behov av att kunna gasa och bromsa som 

på den statsfinansiella nivån. Däremot är det troligt att vikten av att kunna styra, och styra om, 

innehåll verksamheten i relation till förändrade behov är än större.  

I detta sammanhang är det av intresse att OPS generellt konstateras vara olämpligt just i relation till 

spårlösningar eftersom det handlar om stora, ofta mycket komplexa system (vagnar, signalsystem, 

underhåll, operatörer etc.) som ska interagera. Detta har också lett till att avregleringen har gällt 

operatörerna och inte spåren. 

6.4.2 Lånefinansiering 

Att anslagsfinansiering är huvudregel vid investeringar i väg- och järnväg slås fast i lagen om 

statsbudgeten. Lånefinansiering förekommer dock också, enligt budgetlagen kan riksdagen besluta 

om lånefinansiering genom Riksgäldskontoret. Riksdagen har också beslutat om enstaka 

tidigareläggningar av projekt genom lånefinansiering.  

6.4.2.1 Fördelar 

Lånefinansiering är framförallt motiverat när väldigt samhällsekonomiskt lönsamma projekt kan 

genomföras tidigare, och samhällsnyttan därmed komma samhället till del tidigare. Andra fördelar är 

att man kan fördela kostnaderna över tid, och inte blir beroende av årliga budgetbeslut. Detta är 

särskilt angeläget vid större projekt som kräver långsiktig planering. I några få, men stora projekt som 

drivs av aktiebolag delägda av staten, genomförs investeringen också genom upplåning, t ex 

Öresundsbron, Botniabanan och Västsvenska paketet. 

                                                           
43 Sid 79, En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar. Rapport 588, 2007. 
Banverket, VTI och Vägverket 
 
44 Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur. Rapport 601, 2007. VTI 
45 Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur. Rapport 601, 2007. VTI samt Infrastruktur med finansiering. 
2011, KTH  
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6.4.2.2 Nackdelar 

Lånefinansiering av stora infrastrukturinvesteringar begränsar manöverutrymmet för framtida beslut 

eftersom framtida anslagsmedel behöver användas för räntebetalningar och amorteringar. 

Anslagsfinansiering ger riksdagen en bättre överblick och större inflytande än lånefinansiering. 

Anslagsfinansiering skapar också stabilare planeringsförutsättningar eftersom verksamheten inte är 

beroende av räntelägen.46  

6.4.3 Medfinansiering 

Begreppet medfinansiering avser komplementär finansiering av andra parter än staten till statliga 

infrastrukturprojekt, dvs av kommuner, landsting eller privata aktörer.47 Intresset för medfinansiering 

vid större statliga infrastrukturinvesteringar har ökat markant de senaste 10, 20 åren.. Men formerna 

för medfinansiering håller på att utvecklas, processer och avtalsförfarande har inte formaliserats. 

Vilket gör det svårt att systematiskt utvärdera dess för och nackdelar.48  

I Sverige har framförallt två former av medfinansiering förekommit:  

 Medfinansiering genom förskottering. Externa intressenter förskotterar för dem angelägna 

(statliga) infrastrukturinvesteringar. Den externa intressenten (ofta kommuner) lånar ut 

pengarna räntefritt till dess investeringen skulle ha byggt enligt gällande plan. Återbetalning 

av förskotterade medel sker till nominellt belopp, medfinansiären står alltså för 

räntekostnaden. 

 En lokal intressent lämnar finansiella bidrag till genomförandet av en statlig investering 

(framförallt kommuner men även företag). Som ersättning får intressenten bättre insyn 

under genomförandet och inflytande över utformningen av åtgärden.  

Det senare innebär att man i viss utsträckning frångår principen om att infrastrukturens finansiering 

sker efter ansvar till att det är rimligt att den som får nytta av en investering är med och finansierar 

den. Trafikverket har tagit fram riktlinjer för medfinansiering som används idag.  

Det stora intresset av att utveckla medfinansieringen från statens sida har bland annat resulterat i 

lagändringar i syfte att underlätta samfinansiering. En ny lag om vissa kommunala befogenheter som 

utvidgar kommuners och landstings möjlighet att bidra till statlig väg- och järnvägsinfrastruktur. 

Lagen trädde i kraft 2009 (SFS 2009:47). Förändringar har även skett i lagen om kommunal 

redovisning (SFS 1997:614). Förändringen gör det möjligt för kommun eller landsting att i 

balansräkningen redovisa det belopp man gett som medfinansiering. Tiden för avskrivningstiden, 

periodiseringen, får uppgå till högst 25 år.  

  

                                                           
46 Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? Rapport 2012:21 RiR 
47 Infrastruktur med finansiering. 2011, KTH 
48 Medfinansiering av statlig infrastruktur, Rapport 2011:28 RiR samt Infrastruktur med finansiering. 2011, KTH 
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6.4.3.1 Fördelar  

Resonemanget kring medfinansieringens positiva effekter bygger på att man menar att:  

 Den part som drar nytta av en investering också bör bära del av kostnaden och även delta i 

beslut och prioriteringar.  

Huvudargumentet för medfinansiering är att ramen för infrastrukturinvesteringar ökar och fler 

objekt kan genomföras. Medfinansiering bidrar även till en institutionell spelplan som ökar 

acceptansen för trängselskatter, t ex vad gäller finansieringen av Förbifart Stockholm. 

En ökad processeffektivitet och bättre utfall framförs också som argument för medfinansiering. Ett 

klassiskt problem inom infrastrukturplanering är svårigheterna att samordna kommunernas fysiska 

planering (översiktplaner och detaljplaner) med trafikverkens planer. Studier visar att denna 

bristfälliga samordning skapar betydande ineffektivitet. I den förhandling som uppstår i o m 

medfinansiering skapas möjligheter till värdeskapande processer, genomförandet blir bättre och mer 

effektivt när stat och kommun samarbetar. En absolut förutsättning för att realisera denna potential 

är ett nära samarbete mellan parterna, och för att det ska ske krävs att incitamenten blir bättre 

ordnade i förhållande till varandra och att det blir lättare att samordna infrastrukturplanering med 

annat planeringsarbete.49  

6.4.3.2 Nackdelar 

Som nämnts tidigare finns det osäkerheter kring konsekvenserna av medfinansiering. Det är inte en 

nackdel i sig, den snabba utvecklingen innebär att regelverk och praxis kring utformningen av 

processer, avtalskonstruktioner och ansvarsförhållanden, samt analyser av vilka medel som 

egentligen används sker parallellt med att de används. (Medfinansiering av transportinfrastruktur, 

VTI, KTH, m fl)  

Det har rått oklarhet kring vad som ingår i medfinansiering. I vissa studier har medfinansiering 

bestått i att man använt medel från statens anslag till regional infrastruktur, vilket egentligen är 

samfinansiering då det inte genererar något tillskott av nya medel och ramen inte ökar.50   

En annan kritik är att angelägna trafikprojekt nedprioriteras i den statliga planeringen (rika 

kommuner köper sig förbi kön). Det finns också studier som visar att den samlade 

samhällsekonomiska bedömningen av projekt minskar i betydelse. Studierna visar att den 

genomsnittliga samhällsekonomiska nyttan påverkas negativt av förändringar i den nationella planen 

till följd av medfinansiering, alltså att lönsamheten sjunker.51  

En positiv samhällsnytta är dock fortfarande grundkriteriet. 

  

                                                           
49 Sid 153 ff Infrastruktur med finansiering. 2011, KTH 
50 Sid 5 Medfinansiering av transportinfrastruktur – blev det mer och bättre? 21-2012, VTI 
51 Sid 6 Medfinansiering av transportinfrastruktur – blev det mer och bättre? 21-2012, VTI 
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6.4.4 Övrigt: Funktionsentreprenad  

Funktionsentreprenad är inte en finansieringsmodell. Det är när en entreprenör ges ett 

helhetsansvar (ansvar för såväl projektering och byggande som drift och underhåll under en längre 

tid) för projektet. Funktionsentreprenad med helhetsansvar förekommer ofta i debatten kring OPS 

eftersom det hanterar två av det tre fördelarna med OPS; en mer rationell utbyggnad och ett större 

livscykelansvar med ansvar för drift. 

I jämförelse med en renodlad utförandeentreprenad blir entreprenören i större utsträckning 

inblandad i planeringsarbetet och kan därmed också påverka utformningen av själva arbetet. En 

central skillnad mot utförandeentreprenaden (den dominerande entreprenadformen för 

investeringar i transportinfrastruktur i Sverige) är att beställaren inte efterfrågar ett visst utförande 

utan en viss funktion hos anläggningen.52  

Funktionsupphandling ska främst ses som ett sätt att öka kostnadseffektivitetet, m m. Norrortsleden 

är det första vägprojekt i Sverige där man använt sig av en så kallad funktionsupphandling med 

helhetsansvar. Utvärderingen visar att upphandlingen var framgångsrik och att den i allt väsentligt 

har gett de resultat som eftersträvats. Kostnaderna har hållit sig inom den givna budgetramen och 

projektet färdigställdes före tidplanen. En ökad kostnadseffektivitet är central för att ge tillgång till 

ökade resurser. 

 

  

                                                           
52 Sid 11 Offentlig-privat samverkan kring infrastruktur. Rapport 601, 2007. VTI  
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7 Vilka värden skapas? 
I samband med infrastrukturinvesteringar skapas stora nyttor/värden. Ska de som får del av dessa i 

större utsträckning vara med och betala investeringarna? Ska det påverka ansvarsfördelningen när 

det gäller finansieringen? Mot bakgrund av den ökade andelen medfinansiering i statliga 

infrastrukturprojekt har sambandet mellan ekonomiskt värde, bebyggelse och infrastruktur, 

aktualiserats. Det har i sin tur lett till diskussioner angående vad som är nyttor och hur de ska 

beräknas.  

I grunden handlar det om huruvida man anser det rimligt att den som får nytta av en investering är 

med och finansierar den. Vilket ska ses mot bakgrund av behovet att återskapa den koppling mellan 

investering och värdeökningar som fanns tidigare. Faktum är att mark- och fastighetsägare, privata 

och kommunala, i Stockholmsregionen idag får stora värdeökningar till skänks i samband med 

landstingets infrastrukturinvesteringar. 

7.1 Samhällsekonomiska analyser 
Samhällsekonomiska kalkyler och analyser representerar en grundtanke som alla är överens om – att 

nyttor måste jämföras med kostnader när vi prioriterar gemensamma resurser. Analyserna är en 

metodik för att bedöma ett projekts samhällsekonomiska lönsamhet i jämförelse med andra objekt 

och representerar ett underlag där nyttor och kostnader kan jämföras systematiskt.53För att få den 

fulla samhällsnyttan krävs att analyserna kompletteras med andra nyttor. Det är både komplext och 

komplicerat och modellerna utvecklas ständigt. 

I detta sammanhang är det relevant att känna till tre konsekvenser av de modeller som används idag.  

 

1. Det är de nationella prioriteringar som återspeglas i de samhällsekonomiska 

lönsamhetsanalyserna. Det kan finnas stora ’nyttor’ för en kommun eller en region som inte 

återspeglas i analysen.54  

2. Forskning och utvärdering kring samhällskalkyler och analyser visar att metodiken är mindre 

utvecklad för stora investeringar i tillväxtregioner. Det beror framför allt på att den metodik 

som används har svårt att uppskatta nyttan av investeringar som påverkas starkt av framtida 

bebyggelseplanering, som har långsiktiga dynamiska effekter på tillväxt och arbetsmarknad 

och som har effekt på trängsel i transportsystemet.55 Det finns dock exempel, bland annat 

har Trafikverket räknat på de regionala nyttorna i samband med t ex Västsvenska paketet 

och Citybanan. 

3. Dagens samhällsnyttoanalyser behöver kompletteras med utvecklade analyser av 

bostadsmarknads- och arbetsmarknadsnyttor, framförallt inom tillväxtregioner. Ett exempel 

är att restidsmodellerna inte är situationsanpassade och prissätter tiden på fel sätt. 

Prissättningen, nyttan, är inte geografiskt differentierad. Måtten tar inte heller hänsyn till 

                                                           
53 Nettonuvärdeskvoten är en beräkning på hur mycket en investering ger tillbaka per satsad krona. Den tar 
hänsyn till kapitalkostnader genom att diskontera alla inbetalningar och utbetalningar till ett nuvärde, vilket 
sedan delas med grundinvesteringen (G). Värdet säger alltså ingenting om faktisk vinst i kronor och ören, utan 
det är en relation till den initiala investeringskostnaden. 
54Sid 8 Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna? Rapport 2012:21 RiR 
55 Samhällsekonomin på spåret. ESO-rapport 2012:5, Finansdepartementet 
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effekter på antal arbetade timmar, lönenivåer och sysselsättningsgrad. Detta leder till att 

nyttan av en infrastrukturinvestering underskattas i tillväxtregioner.56  

 

Det är viktigt att komma ihåg att den samhällsekonomiska nyttan av ett projekt i slutändan avgörs 

om dess potential förverkligas: Nyttan av tunnelbaneutbyggnaden avgörs av huruvida det i slutändan 

byggs bostäder och/eller arbetsplatser i dess anslutning.  

7.2 Nyttorna och medfinansieringen 
I Sverige finns det i dagsläget inga reglerade åtaganden från näringslivet eller från kommunerna till 

finansieringen av infrastrukturinvesteringar i regional kollektivtrafik. Det händer dock med viss 

regelbundenhet, men då ad-hoc mässigt i förhandlingar kring specifika projekt.57 Detta leder till 

oförutsägberhet för samtliga aktörer och otydlighet i ansvar. 

Om detta ska förändras krävs ett metodiskt arbete för att utveckla transparenta och vidgade 

beslutsunderlag och förbättrade ekonomiska analyser ur olika aktörsperspektiv. Det betyder att man 

i förväg identifierar vilka som har ett intresse av en viss infrastrukturinvestering, deras motiv och 

förväntningar på effekterna av en viss infrastruktursatsning. Det kan handla om t.ex. miljövinster, om 

stadsutveckling eller om produktivitetsvinster där vissa effekter kan vara direkta och andra indirekta. 

För att det ska vara av intresse för relevanta aktörer behöver nyttorna kunna identifieras och 

kvantifieras, samt att aktören har inflytande över att de realiseras.58  

 

7.3 Markvärden och medfinansiering 
Sverige saknar som sagt specifika regelverk kring medfinansiering men såväl kommuner som 

näringsliv har medfinansierat statliga infrastrukturinvesteringar. I ett flertal förhandlingar kring 

medfinansiering har också analyser av markvärdesförändringar ingått som underlag. Utgångspunkten 

har då varit marknadsvärderade fakta för färdigproducerade byggnader och lokaler, som kan säljas 

eller upplåtas på marknaden. Det är värdet av exploateringen som har varit viktig.59  

 

I de markvärdesanalyser som ingått som underlag i förhandlingarna mellan stat – kommuner har inte 

effekterna på regional utveckling beaktats. Det räknas dock som sannolikt att en mycket stor del av 

detta också leder till ökade värden på befintliga fastigheter.60  

 

7.4 Så räknar man.. 
Vilka värdeökningar handlar det om? Det finns modeller för att beräkna effekterna på det 

ekonomiska värdet på mark och fastigheter vid en utbyggnad av tunnelbanan. I stockholmsregionen 

visar de på substantiella värdeökningar. 

                                                           
56 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och Vägverket 
57 Infrastruktur med finansiering. 2011, KTH samt Överenskommelse om finansiering och medfinansiering av 
utbyggnad av tunnelbanan samt ökad bostadsbebyggelse. 2013, Stockholmsförhandlingen 
58 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och Vägverket 
59 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och Vägverket och  Infrastruktur med 
finansiering. 2011, KTH 
60 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och Vägverket 
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Bostadsfastigheter. I en rapport från Evidens, Värdering av stadskvaliteter, 2011,har man räknat på 

effekten på värdet för en bostadsrätt av olika s k stadskvaliteter. En av dessa stadskvaliteter är 

tillgång till en station för tunnelbana, spårvagn eller pendeltåg inom 500 meters gångavstånd. Enligt 

rapporten blir mervärdet för 150 000 kvm 200 miljoner kronor på bostadspriset.61 I rapporten 

illustreras resultatet med vilken påverkan det skulle ha om man tog bort tunnelbanestationen vid 

Södra Farsta. Resultatet är att, allt annat lika, en genomsnittlig bostad på 80 kvm skulle falla i pris 

med drygt 100 000 kronor. För de fastigheter som har mindre än 500 meter till tunnelbanestationen 

skulle det ge en samlad värdesänkning på 350 000 miljoner kronor.62  

När exploateringsavtalen för Hagastaden i Stockholm stad revs upp och priset för byggherrarna 

sänktes till följd av att landstinget drog tillbaka den utlovade tunnelbanelinjen dit bevisar det att 

stadskvaliteten närhet till tunnelbana är en del av beräkningsunderlaget. 

Handelsnyttor. Som ett led i Stockholmsförhandlingen 2013 fick WSP i uppdrag att belysa vilka 

kvantifierbara nyttor en tunnelbanestation får på ett läges handelsförutsättningar. I uppdraget ingick 

att bedöma om positiva effekter uppstår och hur stora dessa effekter i så fall är för respektive 

föreslaget tunnelbaneläge. Resultatet av studien är att av de femton nya stationslägen som 

föreslagits bedömdes nio få positiva värdeeffekter med en sammanlagd värdeeffekt för handel på 

cirka 1,3–1,5 miljarder kronor.63  När det gäller kontorsytor räknar man med att om 100 000 personer 

kan nå en punkt inom 30 minuter ökar det hyran med 260 kronor per kvm och år. Den beräknade 

värdeökningen beräknas ligga kring 1 000 kronor per kvm och år.64  

 

7.5 Medfinansieringen och näringslivet 
Vi har ingen stark tradition av privata investeringar i infrastruktur i Sverige. Det finns också ett 

motstånd från såväl näringslivet som kommuner att förändra detta. Det är dock vanligt 

förekommande och ofta reglerat i andra länder (se kapitel 8). 

När det gäller medfinansiering från näringslivet måste det, för det första, föreligga en tydlig 

kommersiell nytta, det finns avkastningskrav på investeringen. Nyttan kan till exempel handla om 

exploateringsmöjligheter, mark och byggrätter eller sänkta transportkostnader som leder till ökad 

leveranssäkerhet och kvalitet.65  

För det andra underlättar det om ett antal förutsättningar som ofta förekommit när medfinansiering 

från näringslivet kommit till stånd. Det handlar om: 

 Tydliga kopplingar till exploatering, planeringsprocessens framhävande av relationen 

trafikplats-station-bebyggelse.  

 Förutsägbarhet och inflytande över planeringsprocessen.66  

                                                           
61 Värdering av stadskvaliteter, 2011, Evidens 
62 Värdering av stadskvaliteter, 2011, Evidens 
63 Effekter på värdet på handelsfastigheter vid etablering av nya tunnelbanelinjer i Stockholmsregionen. 2013, 
WSP Sverige 
64 Intervjuer. 2013, Muneris Konsult AB 
65 Sid 22 Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och Vägverket 
66 Sid 65 f Infrastruktur med finansiering. 2011,KTH 
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Till det ska läggas vikten av att utlovade investeringar genomförs. 

 

7.6 Frågor kring medfinansiering  
I ett resonemang angående ökade inslag av medfinansiering är det viktigt att man är medveten om 

att det inte rör sig en quick-fix och att det finns flera väl motiverade frågor som behöver hanteras.67 

 Frågan om angelägna trafikprojekts eventuella nedprioritering behöver hanteras och att 

prioriteringarna mellan olika projekt tar hänsyn till den samhällsekonomiska lönsamheten. 

 Kopplingen mellan markägande och möjligheten att kunna tillgodogöra sig 

exploateringsnytta i direkt ekonomisk mening. Vid privat markinnehav är, helt naturligt, 

kommunens förhandlingsposition svagare. Kommunen kan dock vid detaljplanering upprätta 

exploateringsavtal med berörda fastighetsägare.68  

 Kommunsektorns skepsis mot möjligheten att belasta exploatörer med ytterligare 

kostnadsposter, utöver kostnader för den kommunala infrastrukturen och svårigheten att 

belasta befintlig bebyggelse med avgifter för ny infrastruktur.  Bakom denna skepsis från 

kommunerna finns säkert också en vilja att ensam förfoga över eventuella 

exploateringsvinster. 

 Lämpligheten i att använda exploateringsnytta som medfinansieringsmetod varierar från 

objekt till objekt beroende på såväl markägostrukturen som värdeökning. Om samtliga 

investeringsobjekt prövas utifrån exploateringsnytta – ska medfinansieringen då relatera till 

kommunens eller företagets möjlighet att tillgodogöra sig den? 

Utöver detta finns det ett antal otydligheter i lagstiftningen som behöver klargöras. Vad är faktiskt 

möjligt att reglera i exploateringsavtal i enlighet med gällande planlagstiftning? Det finns en gråzon 

kring möjligheten till kommunala avgiftsuttag som behöver klargöras, särskilt vad gäller lagstiftningen 

kring exploateringsavgifter om medfinansieringen ska utvecklas och bli en allmängiltig metod. 

  

                                                           
67 Infrastruktur med finansiering. 2011, Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar. 2011, SKL och 
Vägverket 
68 Sid 56 ff Infrastruktur med finansiering. 2011,KTH 
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8 Så finansieras tunnelbaneutbyggnad i andra länder 
 

Nedanstående översikt har inte ambitionen att vara en heltäckande analys kring 

tunnelbaneutbyggnader i andra storstäder. Det är ett urval av intressanta finansieringsmodeller i 

samband med tunnelbaneutbyggnad i större skala. Skillnader i förutsättningar och ramverk lyfts 

fram.  

8.2 Köpenhamn 
Tunnelbaneutbyggnaden i Köpenhamn inleddes i samband med att Örestads-konceptet 

presenterades 1992. Örestad är ett s k new town-koncept. Konceptet bygger på att man först 

säkerställer en god infrastruktur till området och sedan uppmuntra byggherrar att investera i 

fastigheter. Intäkterna från försäljningen av marken används sedan till att finansiera infrastrukturen.  

I Köpenhamnsfallet bildades Metroselskabet, ett bolag som ägs av Köpenhamns kommun (50,0 

procent), staten genom Transportministeriet (41,7 procent) och Frederiksberg kommun (8,3 

procent). Finansieringens fördelning är: driftsintäkter 41 procent, 

exploateringsintäkter/markförsäljning 39 procent, kommunal fastighetsskatt 15 procent och direkta 

bidrag från ägarna 5 procent.69  

Staten skänkte ett stort oexploaterat markområde till Metrobolaget. Bolaget säljer sedan 

exploateringsrätter på marken (Örestad) – och använder intäkterna till att finansiera utbyggnaden av 

tunnelbanan. Innan intäkterna realiseras finansieras utbyggnaden av kommunalt garanterade lån 

som tagits av metrobolaget.  

8.2.1 Förutsättningar  

I Danmark är det en kommunal uppgift att svara för infrastrukturutbyggnad i nya 

exploateringsoråden. Det finns dock en möjlighet för byggherren att på frivillig väg ta initiativ till 

avtal med kommunen om att helt eller delvis ombesörja eller finansiera infrastruktur för att 

förverkliga en plan. En möjlighet som också används.70  

 

8.3 Helsingfors  
Helsingforsregionen (Huvudstadsregionen), omfattar 14 kommuner och har cirka 1 335 000 invånare, 

varav 580 000 i Helsingfors stad.  

 

En regional trafiksystemplan har under 2010 utarbetats som omfattar de 14kommuner som ingår i 

Helsingforsregionens samarbetsmöte. Helsingforsregionens trafik (HRT) ansvarar för planering och 

organisation av kollektivtrafiken samt upphandlingen av buss-, spårvagns-, metro-, färje- och 

närtågstrafiken i Helsingforsregionen. Helsingfors stads trafikverk (HST) ansvarar för Helsingfors 

kollektivtrafiks infrastruktur.  

 

                                                           
69 Metroselskabet, ppt 
70 Ett effektivare plangenomförande. SOU 2012:91 
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Sedan 1982 har Metron byggts ut till en viktig del av kollektivtrafiksystemet. Den senast utbyggda 

metrostationen, Fiskarhamnen, öppnades 2007.  Utbyggnaden fortsätter, de närmaste åren till flera 

platser i Helsingforsregionen. Nu med förarlös tunnelbana vilket också införs successivt på de ’gamla’ 

linjerna. 

 

8.3.1 Finansiering 

I Finland är huvudprincipen att kommunerna/regionen är ansvariga för att finansiera 

kollektivtrafikprojekt. I det statliga ansvaret har dock järnvägsbanorna ingått, medan respektive 

kommun betalat 70 procent av kostnaden för stationerna. Ett par metrostationer har finansierats via 

OPS, och kostnaden delats mellan staden och privata fastighetsägare. I Huvudstadsregionen och i 

städerna förekommer emellertid numera även statlig delfinansiering av kommunala projekt, och 

staten betalar 30 procent till förlängningen av Metron till Esbo.71  

 

8.3.2 Planeringsförutsättningar 

I Finland använder man sig av något som kallas intentionsavtal. Avtalen behandlar planering, 

bostadsbyggande och infrastruktur. Kommunerna lovar att stå för planering och ta initiativ till 

bostadsbyggande, staten lovar att leverera nödvändig infrastruktur (framförallt 

kollektivtrafikinvesteringar) i den takt som byggandet kräver. Intentionsavtalet för 

Helsingforsregionen innebär att kommunerna i regionen gör upp en gemensam 

markanvändningsplan som sammanfogas med region- och samhällsstrukturen och trafiksystemet. 

Värt att notera är också att de förbinder sig att bygga ett visst antal hyresrätter (ARA-hyresbostäder 

20 procent).72  

 

8.3.3 Näringslivet (mark- och fastighetsägare) är skyldiga att bidra 

Värt att notera i sammanhanget är att i Finland har markägare enligt lagens bestämmelser en 

skyldighet att delta i kommunens kostnader för samhällsbyggandet i ett detaljplanerat område, om 

de har avsevärd nytta av planen. Strävan ska vara att komma överens om finansieringen i ett 

markanvändningsavtal. Om det inte är möjligt, kan kommunen ta ut s k 

utvecklingskostnadsersättning av markägaren i proportion till fastighetens andel av kommunens 

totala kostnader för utbyggnaden av ett planlagt område. Ersättningen kan uppgå till högst 60 

procent av fastighetens bedömda värdestegring efter utbyggnad, enligt en oberoende värdering och 

regler om inlösen. Utvecklingskostnadsersättning avser normalt förskottering av framtida (upp till tio 

år) beräknade kostnader men kan även avse kostnader för förhandsåtgärder som redan vidtagits.73  

 

8.4 London Crossrail 74 
London Crossrail är namnet på ett tunnelbaneprojekt som innefattar anläggande av bana och sju nya 

underjordiska stationer i centrala London. I projektet ingår också upprustning och utveckling av 

                                                           
71Sid 132 Infrastruktur med finansiering. 2011,KTH 
72 Finlands kommunikations ministerium, www.lvi.fi 
73 Sid 260 Ett effektivare plangenomförande. SOU 2012:91 
74 Sid 116 ff Infrastruktur med finansiering. 2011,KTH 
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befintliga stationer och delar av befintliga järnvägssträckningar, samt anläggande av en avgrening. 

Projektet är kostnadsberäknat till 15,9 miljarder pund. 

Förutsättningarna att bygga tunnelbana i London och Stockholm skiljer sig markant. I samband med 

London Crossrail har dock ett par intressanta verktyg tagits fram utifrån ett förhållningssätt som är 

relevant då det visar på hur man kan tänka kring finansiering och hur bördan ska fördelas. 

8.4.1 Greater London Authority (GLA)  

År 2000 bildades Greater London Authority (GLA) vilket gav ett starkare regionalt organ som uttalat 

har ansvar för Londons strategiska utveckling. Arbetet i GLA leds av borgmästaren och den 

strategiska utvecklingen manifesteras i en regionplan, The London Plan. Viktigt i sammanhanget är 

att The London Plan är bindande även för den planering som lokala myndigheter utför. Lokala planer 

som påverkar genomförandet av The London Plan ska godkännas av borgmästaren. 

8.4.2 Finansiering och fördelning 

2008 antogs en finansieringslösning i vilken staten ska tillföra Crossrail 5,6 miljarder pund och 

Greater London Authority 7,8 miljarder pund. Andra stora aktörer är framförallt det statligt ägda men 

oberoende Network Rails vars arbeten värderas till 2,3 miljarder pund. I avtalet befästes också att 

Transportdepartementet har det övergripande ansvaret för finansiering och genomförande. 

Kostnaderna kan också redovisas utifrån vilka grupper som i slutändan betalar projektet. 

Finansieringsansvaret kan på så sätt anses vara tredelat, fördelat efter nytta med omkring en 

tredjedel var, på följande grupper: 

 resenärerna, genom biljettintäkter 

 näringslivet, genom direkta kapitalbidrag, exploateringsavgifter och extra fastighetsskatt för 

kommersiella lokaler 

 skattebetalarna på nationell nivå, genom anslaget från Department for Transport. 

8.4.3 Finansiering av Greater Londons andel  

GLA har tillgång till tre olika generella uttag av exploaterings- och fastighetsavgifter inom ramen för 

sitt finansieringsåtagande i Crossrail-projektet. De är:  

”Kompletterande fastighetsskatt” (Business Rate Supplement, BRS) och ”lokal infrastrukturskatt” 

(Community Infrastructure Levy) vilka bägge är nyligen introducerade avgiftsformer.  Utöver det 

tillämpas Planning Obligations. 

Kompletterande fastighetsskatt, är ett uttag av en extra fastighetsskatt vilken öronmärks för 

Crossrail. Kommersiella fastigheter med ett uppskattat årligt hyresvärde på över 55000 pund betalar 

2 procent av det uppskattade hyresvärdet, utöver ordinarie fastighetsskatt. (sedan den 1 april 2010) 

Planning obligations (exploateringsavgifter) är frivilligt ingångna avtal mellan en exploatör och 

ansvarig planmyndighet i samband med tillståndsgivningen för ny bebyggelse. Syftet är att möjliggöra 

en exploatering som annars inte hade varit acceptabel ur samhällets synpunkt.  
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Det är de lokala myndigheterna (boroughs) som utfärdar planeringstillstånd och i samband med 

dessa skriver exploateringsavtal, intäkterna tillfaller alltså inte GLA, leverantören av infrastruktur. Det 

innebär att GLA är beroende av de lokala myndigheternas agerande för att kunna tillföra Crossrail 

exploateringsavgifter. Samtidigt har The London Plan (GLASs regionplan) bindande verkan på den 

lokala planeringen, och GLA kan använda sitt bemyndigande att avstyrka lokala planbeslut som 

strider mot intentionerna i regionplanen. 

Planning obligations står i det beskrivna upplägget för 200 miljoner pund. Utöver det finns en särskild 

överenskommelse om 100 miljoner pund till Crossrail i anslutning till en utbyggnad av Wood Wharf, 

(nära Canary Wharf). Planning obligations kommer alltså totalt att bidra med 300 miljoner pund till 

Crossrail. När summan uppnåtts upphör uttaget. 

Community Infrastrucutre Levy (CIL) infördes i lagstiftningen den 6 april 2010 och ger lokala 

myndigheter, däribland Greater London Authority (GLA), ökade möjligheter att ta ut 

exploateringsavgifter till förmån för såväl lokal och regional infrastruktur som gynnar uttagsområdet. 

Bestämmelserna i den nya lagstiftningen har ett brett perspektiv på infrastruktur vilket inkluderar 

skolor, sjukhus m.m. För GLA begränsas dock rätten till uttag av CIL till transportinfrastruktur. 

CIL ska komplettera planning obligations genom att fokusera på kumulativa konsekvenser av 

exploateringar, medan användandet av planning obligations i fortsättningen begränsas till frågor som 

rör en, eller ett fåtal, exploateringar. För Crossrails planeras ett uttag av CIL på totalt 300 miljoner 

pund, men ännu inte inletts. 

Det finns två i detta sammanhang intressanta skillnader mellan CIL och planning obligations:  

 Planning obligations syfte är att göra en enskild exploatering acceptabel ur ett 

planeringsperspektiv, medan CIL snarast utgår ifrån en rättviseaspekt – exploatören bör dela 

med sig en del av den vinst som samhället möjliggjort genom att tillåta bebyggelsen, till 

förmån för den infrastruktur som bebyggelsen kräver.  

 CIL syftar till tydliga, enhetliga och transparenta regler, istället för att avgöra avgiftens storlek 

i en förhandling vilket sker i fallet med planning obligations.  

8.4.4 Övrigt angående London Crossrails 

Crossrails samhällsnytta har beräknats i ett särskilt business case som, utöver direkta förbättringar i 

transportsystemet, berör indirekta ekonomiska nyttor, såsom att ytterligare 1,5 miljoner människor 

beräknas kunna nå West End, centrala London samt Canary Wharf inom 45 minuter. Nytto-

kostnadskalkylen har beräknats för både nationella och London-specifika värden på tid- och 

trängselkostnader. 

  



36 
 

 

8.5 Rail + property modellen: Exemplet Hong Kong 
I Hong Kong har MTR arbetat med en finansieringsmodell som bygger på kopplingen investering i 

tunnelbana och markexploatering. Mycket kortfattat ser upplägget ut som följer: 

 Staten ger MTR markexploateringsrättigheter på områden dit MTR bygger tunnelbana. 

 MTR betalar staten för marken baserat på markvärdet utan tunnelbaneförbindelse, så kallad 

Greenfield No Railway. 

 MTR bygger tunnelbana och fastigheter tillsammans med byggherrar. 

 Värdet på fastigheterna och marken ökar. 

 MTR tjänar på värdeökningen och använder resurserna till att bygga mera tunnelbana. 
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9. Bristerna i landstingets planering och genomförande av 

infrastrukturinvesteringar 
 

En effektiv organisation med väl fungerande styrning och uppföljning är en grundförutsättning för att 

Stockholms Läns Landsting ska kunna leverera kollektivtrafik på rätt plats, i rätt tid och till rätt pris. 

Den allvarliga kritik som under flera års tid riktats mot bristande styrning och kontroll av 

trafikverksamheten är ett avgörande hinder, inte minst mot bakgrund av de nu planerade/aviserade 

stora investeringarna.   

Det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och uppföljningen av 

verksamheten från SL ligger numera hos Trafiknämnden. Trafiknämnden ska även samverka med 

kommuner och andra intressenter för att uppnå väl fungerande trafiklösningar i regionen. 

Det finns stora, konstaterade, brister i organisationen kring Stockholms läns landsting och 

kollektivtrafiken. 

 Brister i styrning och ledning. 2011 valde landstingets revisorer att pricka SLs styrelse och i 

årsrapporten står att ”bolagets verksamhet inte skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. /../bedöms att det finns stora brister i den interna 

styrningen och kontrollen. Vi riktar anmärkning mot styrelsen för bristande styrning och 

kontroll”.75 I samma rapport konstateras att det saknas ett samlat grepp om 

projektkostnader. 

 

  Advokatfirman MAQS har 2013 gjort en extern granskning av såväl trafiknämndens som SLs 

styrelse och kommer med betydande kritik. MAQS rapporterar att organisationen lider av 

bristande kontroll, styrning, ledning, uppföljning och passivitet. 76 

 

 Brister i beslutsunderlag. Landstingsrevisorerna har granskat hur beslut om investeringar tas 

och utifrån vilka underlag. De konstaterar att beslutsunderlagen till fullmäktige inte 

möjliggjort en helhetsbedömning av projekten. T ex visar investeringsbudgeten till 

fullmäktige hur mycket pengar som beräknas förbrukas det året, men inte kostnaden för det 

totala projektet.77   

 

 Brister i kostnadskontroll och utvärdering.  SL anger själva differensen mellan 

investeringsplanen och slutkostnadsprognosen för Roslagsbanan (etapp 1) till drygt 3 200 

miljoner kronor. Även vad gäller Spårväg City och Tvärbanan (Solnagrenen) är glappet mellan 

kostnadsberäkningar och utfall anmärkningsvärd. De stora bristerna i kostnadskontrollen 

                                                           
75 Styrningen av projekt inom trafikområdet – Tvärbana norr Solnagrenen och Roslagsbanan. Rapport 3/2011. 
Landstingsrevisorerna, Stockholms Läns Landsting 
76 Pm MAQS Law Firm, 2013-10-09 
77 Sid 2 Styrningen av projekt inom trafikområdet – Tvärbana norr Solnagrenen och Roslagsbanan. Rapport 
3/2011. Landstingsrevisorerna, Stockholms Läns Landsting 
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hänger nära samman med bristerna i styrning, otillräckliga riskanalyser och kalkyler vilket, 

tillsammans med tidspress, anges som orsaker till avsevärt underskattade kostnader och 

tidsåtgång.78  

 

 Revisorerna konstaterar att SL behöver utvecklas som professionell beställare och skapa 

effektiva rutiner för uppföljning av kontroll.79 Till det kan läggas att SL ofta väljer lösningar 

utanför standard.  

 

 Brister i effektivt genomförande. Ett flertal år har SLs investeringsbudget inte använts fullt ut. 

Mot bakgrund av de stora behoven kan man konstatera att det finns en oförmåga att 

investera i rätt projekt, driva det framåt och leverera inom budgetramar och i tid.  

 

En ytterligare brist som framkommer i samband med Landstingsrevisorernas årsrapporter är SLs 

stora konsultberoende. Det är en risk avseende SLs kompetens, dels vad gäller SLs egen kompetens 

vid t ex upphandlingar dels vad gäller möjligheterna att agera som en samtalspartner och 

representant för regionens långsiktiga utveckling.  

I de intervjuer som genomförts i samband med rapporten80 konstaterar samtliga att 

planeringshorisonten präglas av kortsiktighet, ryckighet och politisk detaljstyrning. Det faktum att 

tunnelbana till Hagastaden utlovades för att sedan dras tillbaka är ett frekvent nämnt exempel. Den 

kortsiktiga planeringshorisonten gör det svårt att bedöma huruvida prioriteringar görs utifrån de 

olika projektens samhällsekonomiska nytta. Kortsiktigheten i planeringen försvårar därigenom även 

landstingets samspel med såväl kommuner som andra aktörer. 

Denna bristande förmåga spär på bristerna i samordning kring spårutbyggnad, bostadsbyggande och 

strategisk utveckling vilket försämrar förutsättningarna för en lönsam spårutbyggnad som också 

skulle intressera näringslivet. Det bidrar också till brister i tilliten mellan landstinget och näringslivet 

som flera av de intervjuade relaterar till, det handlar om frågan huruvida utlovade investeringar 

genomföras, både vad gäller bostadsbyggande och kollektivtrafikinvesteringar.  

Till det ska läggas att i flertalet av intervjuade har framfört kritik mot att landstinget inte tar initiativ i 

strategiska utvecklingsfrågor för regionen.  Landstinget har en viktig roll att spela som initiativtagare i 

strategiska frågor och ’vakthund’ att gemensamma strategiska beslut i Stockholmsregionen också 

efterlevs i kommunerna.  

Om en strategisk satsning på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen ska genomföras är det 

avgörande att ovanstående hanteras.  

  

                                                           
78 Sid 2 f Styrningen av projekt inom trafikområdet – Tvärbana norr Solnagrenen och Roslagsbanan. Rapport 
3/2011. Landstingsrevisorerna, Stockholms Läns Landsting. 
79 Sid 2 f Styrningen av projekt inom trafikområdet – Tvärbana norr Solnagrenen och Roslagsbanan. Rapport 
3/2011. Landstingsrevisorerna, Stockholms Läns Landsting. Pm MAQS Law Firm, 2013-10-09 
80 2013, Muneris Konsult AB 
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10. Ökade möjligheter till investeringar i kollektivtrafiken 
 

10.1 Hur kan de framtida tunnelbaneinvesteringarna finansieras? 
Tidigare i rapporten beskrivs det samband mellan investeringar och intäkter som låg till grund för 

utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm. Kommunen investerade i kollektivtrafiken, 

skatteintäkterna ökade till följd av befolkningstillväxten, den ökade fastighetsskatten som blev en 

följd av de nya bostäderna kom kommunen till del och tomrättsavgälderna gav kommunen nya 

inkomster. Exploateringarna genomfördes under den här perioden ofta på mark som ägdes av 

kommunen vilket ökade möjligheterna att göra en total exploateringskalkyl där investeringar och 

kommande intäkter kunde bedömas i ett sammanhang. Dessa ekonomiska samband skapade goda 

förutsättningar för ytterligare utbyggnad. 

I dagsläget har dessa samband upphört. Landstinget har ansvar för investeringarna. Kommunerna 

tillgodogör sig exploateringsvinsterna och tomrättsavgälder om kollektivtrafiken är väl utbyggd och 

därmed höjer byggrättsvärde och markvärden. Fastighetsskatten förstatligades först och är nu ersatt 

av en kommunal fastighetsavgift. De byggherrar som redan äger mark som exploateras behöver inte 

delta i finansieringen av kollektivtrafikens utbyggnad. 

Kortfattat innebär det att kommuner och byggherrar tar hem vinsterna av den utbyggnad av 

kollektivtrafik som landstinget finansierar. 

Tillväxten i Stockholmsregionen medför ett stort behov av bostadsbyggande. En viktig förutsättning 

för ett ökat bostadsbyggande är att kollektivtrafiken byggs ut. Tunnelbanan är genom sin stora 

resenärskapacitet det viktigaste instrumentet för en väl fungerande kollektivtrafikkollektivtrafik. 

Därför måste det på nytt skapas goda och långsiktigt stabila ekonomiska förutsättningar för 

investeringar i utbyggnad av tunnelbanan. 

10.2 Finansieringsalternativ 
I första hand har lösningar sökts som inte kräver ändringar av gällande lagar och regler utan i princip 

borde kunna genomföras omgående. De stora investeringsbehov som finns innebär att det inte finns 

en lösning som klarar behoven. Alla förslag kommer behövas för att bidra till investeringarna. 

Förslagen är inte utredda i detalj utan ska ses som principer för framtida delfinansiering. 

10.2.1 Statlig medverkan 

Motiven för att en ökad statlig medverkan i finansieringen är rimlig bygger på det faktum att 

Stockholmsregionens utveckling har stor betydelse för hela Sveriges tillväxt. Som tidigare redovisats 

skapas en tredjedel av landets tillväxt i regionen. Det innebär också att ekonomiska resurser på sikt 

tillförs Stockholmsregionen. Statens insats behövs i första hand för att det ska vara möjligt att i närtid 

klara det eftersatta investeringsbehov som begränsar förutsättningarna för ett ökat 

bostadsbyggande.   

I direktiven till 2013 års Stockholmsförhandling beskrivs motiven till statens medverkan på följande 

sätt: 

”De senaste åren har befolkningen i Stockholms län ökat med ungefär 40 000 personer årligen. 

Tillväxten väntas inte avta, utan de kommande tjugo åren bedöms Stockholms läns befolkning öka 
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med ytterligare en halv miljon människor. Den snabba ökningstakten skapar utmaningar. Trafikanalys 

beräknar att problemen med köer och trängsel i Stockholm kostar över sex miljarder kronor varje år. 

Problemen kommer att förvärras framöver, trots betydande nyinvesteringar i infrastrukturen. Den 

stora inflyttningen gör också att många har svårt att hitta boende. Bostadsbristen begränsar både 

arbetsmarknadens utveckling och tillväxten.” 

”Ett kännetecknande drag för trafiksystemet i Stockholm är att kollektivtrafikens infrastruktur i stor 

utsträckning inte förvaltas av staten utan av Stockholms läns landsting. Detta innebär att landstinget 

har ansvar för en betydligt större andel av infrastrukturen än vad som är fallet i övriga län.” 

En förutsättning för staten måste vara att de tillförda medlen används till investeringar som ger en 

maximal möjlighet för ökat bostadsbyggande och innebär en hög samhällsekonomisk lönsamhet. 

 

10.2.2 Avtal med kommuner om medfinansiering via 

exploateringsintäkter 

I SOU 2012:91 redovisas att ”statliga myndigheter ställer i dag krav på kommunal medfinansiering av 

vägar, spårvägar m.m. I en rapport 2008 från de fyra statliga trafikverken (Vid den tiden Banverket, 

Vägverket, Sjöfartsverket och Luftfartsstyrelsen) till regeringen sägs bl.a. följande.  

 

Inom följande områden kan medfinansiering vara aktuell  

 

A. I åtgärdsplaneringen icke namngivna infrastrukturprojekt med krav på stor flexibilitet för att 

kunna svara mot akuta trafik- och stadsbyggnadsfrågor  

B. Infrastrukturprojekt med stark påverkan på regional och lokal utveckling  

C. Infrastrukturprojekt med särskilda effekter på möjligheter till alternativ markanvändning  

D. Infrastrukturprojekt med privata, kommunala eller regionala krav som går utöver vad som 

ligger i trafikverkens ansvar att tillgodose  

E. Infrastrukturprojekt med särskilda privata, kommunala och/eller regionala intressen som 

ställer krav på tidigareläggning eller att investeringen som sådan ska samordnas med andra 

investeringar  

 

Den medfinansiering som beskrivits ovan bör ses som del av en samfinansiering, där staten normalt 

står för huvuddelen av finansieringen av den statliga infrastrukturen. I en samfinansiering kan 

följande komponenter ingå: 

 

 Engångsbidrag från kommun, region eller företag  

 Bidrag från kommun, region eller företag som utbetalas i takt med byggandet  

 Årlig ersättning för förbättrad funktion eller standard  

 Investeringar av kommun, region eller företag i egen anläggning  

 Statligt bidrag till annans investering  

 Bidrag från EU  

 Brukaravgifter” 
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Ersättningarna från byggherren till kommunen regleras i exploateringsavtal eller 

markanvisningsavtal. Kommunens möjlighet att ta ut exploateringsersättning baseras på det 

kommunala planmonopolet. Kommunens möjlighet att ta ut en exploateringsersättning gäller både 

när kommunen är markägare och när byggherren äger marken. Det innebär att ersättningen både 

kan tas ut när ett nytt bostadsområde exploateras och när det i ett befintligt bostadsområde sker 

kompletteringsbebyggelse. 

 

Såväl WSP som Evidens har i sina studier kommit fram till att tillgången till tunnelbana i väsentlig 

omfattning påverkar bostädernas värde och därmed även byggrättsvärdet för byggherren (se sid 

22f). Exemplet med Hagastaden där byggherrarna av Stockholms stad fick sin byggrättskostnad sänkt 

då landstinget beslutat att tunnelbana inte skulle byggas visar på tunnelbanans värdeskapande 

effekter. 

 

Ökade värden uppstår inte enbart i bostadsexploateringen. Bra kommunikationer ökar också värdet 

på kommersiella byggnader som handelsplatser och kontor. 

 

I dagsläget är det kommunerna som tillgodogör sig dessa värden. Som framgår av redovisningen av 

den statliga infrastrukturens medfinansiering är det där naturligt att staten och kommunerna delar 

på de nyttor som infrastrukturen skapar. En rimlig princip borde vara att även kommuner och 

landstinget delar på de värden som en god kollektivtrafik genererar. Detta borde kunna regleras i 

avtal mellan kommunerna, företagen och landstinget efter likartade principer som tillämpas för 

medfinansiering av den statliga infrastrukturen. 

 

Staten har utvecklat en modell för beräkningar av de nyttor som infrastrukturinvesteringar tillför. För 

närvarande utreds hur nyttorna som tillkommer genom att förutsättningarna för bostadsbyggande 

förbättras ska beräknas. Fördelningen av exploateringsintäkterna mellan kommunerna och 

landstinget bör baseras på liknande nyttoberäkningar. 

 

10.2.3 Överlåtelse av exploateringsbar mark till landstinget  

I Köpenhamn har finansieringen av tunnelbanan till en del skett via att huvudmannen tillförts 

exploateringsbar mark av staten. Exploateringsintäkterna har sedan kunnat användas till 

utbyggnaden. På motsvarande sätt borde det vara möjligt för kommuner i Stockholmsområdet och 

staten att tillföra landstinget exploateringsbar mark i anslutning till tunnelbanesträckningar där 

exploateringsintäkten kan medverka till finansieringen. Här bör också prövas i vilken utsträckning 

exploatering kan ske t ex via överdäckningar på mark som i dag är en del tunnelbanesystemet. 

Sådana intäkter bör också användas för investeringar i utbyggnad. 

 

10.2.4 Kommersiell exploatering av/vid tunnelbanan  

I de internationella erfarenheterna finns flera exempel där man framgångsrikt använt de 

kommersiella lägen som uppstår med stora resandeströmmar vid stationerna. Genom en modern 

fastighetsstrategi för SL ökar möjligheterna att finansiera en snabb renovering och trevligare 

stationsmiljöer. SL har vid bl a Östermalmstorg och Hornstull i begränsad utsträckning prövat den 

metoden.  
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Det statliga fastighetsbolaget Jernhusen har framgångsrikt utvecklat kommersiella fastigheter i 

anslutning till stationsbyggnader och genom att använda mark vid spårområden. Jernhusens resultat 

från denna fastighetsutveckling tillförs dock inte infrastrukturen. Detta finansieringsalternativ bör 

utvecklas och i högre utsträckning kunna bidra till finansieringsbehovet. 

10.3 ”Utanför nuvarande regler” 
Utöver ovanstående finns det ett antal förslag till breddad finansiering som inte är möjliga med 

dagens reglerverk.  

 

 Den finska möjligheten att ta ut ersättning även från befintliga fastigheter. 

För att öka acceptansen och rättvisan i hur det ekonomiska ansvaret fördelas bör möjligheterna 

till en utökad medfinansiering även från befintliga fastigheter som får substantiella 

värdeökningar undersökas. 

 

 Redovisningsreglerna för medfinansiering. Vid medfinansiering från kommuner till statlig 

infrastruktur så har kommunen möjlighet att skriva av bidraget på 25 år. Detta gäller  inte om 

kommunen medfinansierar en investering som landstinget gör. 

 

 Enligt SOU 2012:91 lägger länder som Danmark, Finland, Nederländerna, Norge, Storbritannien, 

Tyskland och USA ett större finansieringsansvar på byggherren i jämförelse med svensk 

lagstiftning. Byggherren kan ha ett principiellt finansieringsansvar för infrastruktur såväl inom 

som utom det område som ska exploateras. 

 

Dessa frågor bör utredas närmare och leda till en utveckling av nuvarande lagstiftning när det gäller 

möjligheterna att överföra exploateringsintäkter till infrastrukturinvesteringar.  Denna åsikt om att 

det behövs ett tydligare lagstöd för att fördela kostnader mellan offentliga aktörer och markägare för 

den investering som för markägaren skapar ett ökat värde har också förts fram av 2013års 

Stockholmsförhandling. 
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11. En fungerande struktur för planering och genomförande  
 

För ett effektivt utnyttjande av tillkommande resurser finns det ett antal operativa slutsatser vad 

gäller genomförandet av investeringar i kollektivtrafiken som uppenbaras. Det ligger i huvudsak 

utanför rapportens syfte/uppdrag men då det återkommande lyfts av de experter och intressenter 

som intervjuats är en översiktlig sammanfattning på sin plats. 

 

Utifrån de anmärkningsvärda kostnadsökningarna i flera av landstingets stora projekt, den massiva 

kritik som landstingsrevisorerna presenterat samt intervjuerna finns det ett antal operativa slutsatser 

angående landstingets organisation och utförande som kommer att behöva analyseras vidare. 

 

 Landstinget roll som representant för det regionala intresset behöver stärkas. Det handlar i 

ett första steg om att, inom existerande regelverk och ansvarsfördelning, ta initiativ och 

börja använda de instrument som står till förfogande. Mycket kan ske genom god 

framförhållning, att aktivt arbete utifrån RUFSen, vilket skulle ge till ökat inflytande över den 

strategiska utvecklingen. Men det kan bli nödvändigt med strukturella förändringar för att 

säkerställa att regionala intressen tas tillvara och att kommunernas möjlighet att hindra 

regionens utveckling minskar.  

o Ett första steg bör vara att säkerställa ett tätt samarbete med berörda kommuner i 

samtliga framtida utbyggnader. Det kan ge tidsvinster och smidigare genomförande. 

Avtal om genomförande och medfinansiering ska tecknas med berörda kommuner 

för alla objekt. 

o Värna landstingets kompetens. Genomför en kartläggning av hur landstinget 

använder konsulter. Syftet ska vara att stärka landstingets egen kompetens, bl a i 

rollen som beställare och i uppföljning och utvärdering av avtal.  

o I skriften Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur, föreslår Cars, 

Karlbro och Lind att delar av det kommunala planmonopolet överförs till den 

regionala nivån: ”Kommunernas starka ställning i markfrågor ger upphov till 

ineffektiva lösningar där kommunala intressen hävdas på bekostnad av det regionalt 

och samhälleligt önskvärda. Detsamma gäller i allt väsentligt bostadsbyggande. 

Särskilt i bör den regionala nivån vara dominerande.” (not, sid 122, Nya regler för 

ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur)  

 

 Verksamheternas organisation. Det utökade ansvaret för Trafiknämnden har inte varit 

lyckosamt. Nedläggningen av Regionplanenämnden och överflyttningen till 

landstingsstyrelsen har inte heller stärkt det strategiska arbetet (revisorerna har anmärkt på 

att samordningen mellan trafikplanering och regionplanering brister). Det är också en 

förklaring till landtingets bristande initiativkraft och kortsiktiga planeringshorisont. Mot den 

bakgrunden bör organisationen genomlysas och förändras.  
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 För en tydligare styrning och rationellare beslutsgrunder bör det vara ett krav att det ska 

finnas samhällsekonomiska beräkningar, jämförelsetal och analys av resandebehoven innan 

beslut om investeringar i ny trafik tas. Det bör finnas möjlighet till jämförelser med andra 

objekt avseende investerings- och driftkostnader.  

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att eventuella förändringar i organisation och 

ansvarsfördelning ska fokusera på ökad effektivitet, ökad långsiktighet i planeringen och att en hög 

genomförandegrad av beslutade planer säkerställs. 
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