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Förord 

Här redovisas en rapport om de utmaningar som klimatmålsanpassningen ställer på 

transportinfrastrukturens finansiering och planering framöver. Den målsatta reduktionen 

av koldioxidutsläppen från transportsektorn kan nås med flera olika åtgärder.  

Beteendepåverkan och introduktion av koldioxidsnåla eller neutrala drivmedel är viktiga 

åtgärder. Därtill krävs omfattande omställning av transportsystemet och 

transportinfrastrukturen. Det är sannolikt att denna omställning kommer att kräva 

ytterligare resurser till transportinfrastrukturen. 

Trafikverket analyserar löpande hur utvecklade former för finansiering och planering av 

transportinfrastrukturen kan leda till ökad kostnadseffektivitet och höjd måluppfyllelse. En 

rad rapporter har presenterats kring dessa frågor under senare år, som också lyfts fram i 

den aktuella rapporten. 

Ett syfte i den nu aktuella rapporten är att reflektera den snabba utveckling när det gäller 

den finansiella sektorns anpassning till en ny miljö med ett ökat intresse för hållbara 

investeringar. Aktörernas kompetens har ökat, regelverk ändrats så att placeringar i nya 

former av instrument med hållbar profil främjas och omvärderingar av tillgångar som 

upplevs som mindre hållbara noteras på marknaden. 

Statliga myndigheter har också bedrivit ett motsvarande arbete för att analysera vad 

klimatanpassningen inom transportsektorn innebär för verksamhetens organisering och 

planering. Frågor om finansiering saknas dock i allmänhet i dessa analyser. I den nu 

aktuella rapporten är ambitionen att knyta samman de olika perspektiven för att visa på 

möjligheter och utmaningar för finansiering och planeringssystem. 

Rapporten har utarbetats i nära samverkan mellan WSPs projektgrupp och Trafikverkets 

projektledare Björn Hasselgren. En referensgrupp med i Trafikverket har följt arbetet. I 

denna har Elin Näsström, Maria Öberg, Matilda Ninasdotter Holmström, Anna Modin och 

Lennart Kalander, samtliga vid Trafikverket, deltagit. 

Trafikverket och konsulten (WSP) har hållit ett gemensamt seminarium med ett brett 

deltagande av representanter från regeringskansliet, statliga myndigheter, 

intresseorganisationer och finansmarknadsaktörer. Vid detta seminarium presenterades 

olika perspektiv på finansiering och planering av transportinfrastruktur-relaterade 

åtgärder. Vid seminariet diskuterades ett utkast till rapport. 

Trafikverket offentliggör rapporten men delar inte nödvändigtvis alla delar av analyser och 

slutsatser i rapporterna. De är dock ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet med att 

analysera finansierings- och planeringsfrågor i Trafikverket. 

Stockholm i augusti 2020, 

Björn Hasselgren 

Seniorrådgivare 

Transportinfrastrukturens finansiering och organisering 
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SAMMANFATTNING  

Klimatmålen ställer Trafikverkets planeringssystem samt frågor kring organisering och 

finansiering av transportinfrastrukturen inför stora utmaningar. Utvecklingen inom 

transportinfrastrukturen har under lång tid kännetecknas av långsiktig kontinuitet snarare än 

snabb förändring. Den förändring som krävs för att nå de ambitiösa målen för 

klimatpolitiken är istället snabb och radikal. 

För att ge ett underlag för fortsatt diskussion om klimatmålsanpassningens utmaningar för 

transportinfrastrukturen har denna rapport utarbetats av WSP på uppdrag av Trafikverket, 

hösten 2019 och våren 2020. 

Det övergripande målet i det svenska klimatramverket1 är noll nettoutsläpp av växthusgaser 

till atmosfären senast år 2045 och därefter negativa utsläpp. Målet för inrikes transporter är 

att växthusgasutsläppen (utom inrikes luftfart, som ingår i EU:s system för handel med 

utsläppsrätter) ska minska med minst 70 procent senast år 2030, jämfört med år 2010.  

Rapporten pekar på flera förändringar i planeringsmiljön för Trafikverket framöver. En 

förändring är en risk för försvagade offentliga finanser. En annan den snabba tekniska 

utvecklingen, som kan möjliggöra nya effektiva lösningar och öppna möjligheter till ökad 

avgiftsfinansiering och förutsättningar för ett mer blandat ägande av 

transportinfrastrukturen.  

Nya regler och standarder för ”gröna” placeringar och finansiella instrument har utformats 

på nationell och internationell nivå. Dessa har på ett par år förändrat den finansiella 

sektorns kunskap om, och intresse för, att bidra till en omställning av t.ex. transportsektorn. 

Klimatmålsanpassning och hållbarhet står högt på agendan i det finansiella systemet, där 

hållbara och CO2-snåla infrastrukturlösningar blir mer intressanta som placeringsobjekt.  

Trafikverket har redan med dagens förutsättningar ett begränsat inflytande över hur snabbt 

transportsektorns klimatmål kan uppnås. Detta kommer sannolikt att accentueras i takt med 

att aktörsstrukturen blir mer mångfacetterad, vilket ökar behovet av att söka nya 

samverkansformer.  

Den mer mångfacetterade aktörsstrukturen, i kombination med en snabb teknisk utveckling, 

skapar även ett markant större inslag av så kallade ”verkliga osäkerheter” i Trafikverkets 

verksamhet, vilket ställer högre krav på flexibilitet. Till skillnad från risker, som är 

kalkylerbara, är verkliga osäkerheter en betydligt svårare utmaning, både styrnings- och 

planeringsmässigt.  

Sammantaget finns det mycket som talar för att Trafikverkets verksamhetsmodell behöver 

ses över och breddas för att möjliggöra ett effektivt förändringsarbete. Det gäller såväl 

infrastrukturens utformning, fordon/drivmedel, som trafikflöden som behöver bli mer 

effektiva.  

En omprövning av det nuvarande systemet för planering, finansiering och organisering av 

transportinfrastrukturen, som här står i fokus, skulle schematiskt kunna följa tre alternativa 

utvecklingsmodeller, eller olika kombinationer av dessa:  

 Stegvis utveckling innebär en punktvis reformering av dagens rationalistiska 

planeringsmodell.  

 Bred samverkan är en modell som tar fasta på att Trafikverket inte ensamt kan 

överblicka och styra utvecklingen, utan måste söka bred samverkan med andra 

aktörer, såväl i privat som i offentlig sektor.  

                                                      
1 Prop. 2016/17:146 
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 Ägarmångfald innebär en mer tydlig ombalansering av huvudmannaskapet för 

infrastrukturen från offentlig till privat sektor.  

 

Med utgångspunkt i de tre utvecklingsmodellerna har ett antal möjliga utvecklingsområden 

identifieras. Dessa utgår från en öppenhet inför nya och alternativa former för finansiering 

och organisering av transportinfrastrukturen, i syfte att nå klimatmålen snabbare och mer 

effektivt. De sammanfattas under sex rubriker: 

Utvecklad samhällsekonomisk analys och prognosmetodik för att hantera varierande 

risker genom att differentiera kalkylräntan eller tillämpa kortare avskrivningstid på särskilt 

riskfyllda investeringar. Backcasting metodik kan nyttjas för bättre prognoser och fokus på 

typer av styrmedel som krävs. 

Ökad interaktion med andra aktörer för att introducera metoder för risk- och 

osäkerhetshantering. Detta bygger vidare på olika befintliga diskussionsfora, 

erfarenhetsutbyte och gemensamt lärande. Motsvarande samarbetsfora skulle kunna 

etableras inom klimatområdet, för att bidra till ett kunskapsutbyte och utvecklad samsyn på 

omställningens utmaningar och förutsättningar. 

En grön investeringspott för att ge dessa investeringar en planeringsmässig prioritet, 

dock med tydligt preciserade restriktioner. Trafikverket skulle kunna ges möjlighet att 

finansiera vissa objekt via lån i Riksgälden, givet att objekten ger en kostnadseffektiv 

minskning av växthusgaser. Riksgälden kan refinansiera sig via emittering av gröna 

obligationer, något som enligt regeringsbeslut ska börjas med senast år 2020. Ett annat 

alternativ vore att öronmärka en viss del av den ordinarie investeringsramen för gröna 

investeringar, så att objekt i denna ram ges prioritet efter kalkylerad minskad 

klimatpåverkan per investerad krona.  

Lånefinansiering av gröna investeringar inom tydliga ramar för att möjliggöra stora 

investeringar under en relativt begränsad tidsrymd. Sådan lånefinansiering kan minska 

risken att investeringar i klimatmålsanpassad infrastruktur konkurreras ut av andra avgifter i 

en mer ansträngd offentligfinansiell miljö. 

Offentligt ägande genom bolagsbildningar i större, väl avgränsade 

infrastrukturinvesteringar med tydlig klimatnytta, för att skapa en handlingsfrihet när det 

gäller framtida förändringar i ägarskapet, någon som öppnar för att attrahera finansiering 

från privata aktörer.  

Koncessioner med intäktsrisk kan vara en möjlig form för att bjuda in privata aktörer att 

bidra till klimatsatsningar. Det är dock angeläget att skapa förutsägbarhet kring ekonomiska 

styrmedel och tekniska standarder för att attrahera privata placerare. Nya finansiella 

instrument som fördelar risken mellan offentliga och privata aktörer över tid kan underlätta 

användningen av koncessioner, och bidra till att tillföra mer kapital till klimatsatsningar i 

transportinfrastrukturen. 
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INLEDNING 

BAKGRUND 

Transportinfrastrukturen står inför ett utmanande utvecklingsskede. Klimatutmaningen, i 

kombination med teknologiska och finansiella innovationer, förändrar på ett genomgripande 

sätt spelplanen för planerings- och finansieringssystemet, som det har fungerat under de 

senaste decennierna.  

Det övergripande målet i det svenska klimatramverket2 är noll nettoutsläpp av växthusgaser 

till atmosfären senast år 2045 och därefter negativa utsläpp. Målet för inrikes transporter är 

att växthusgasutsläppen (utom inrikes luftfart 

som ingår i EU:s system för handel med utsläppsrätter) ska minska med minst 70 procent 

senast år 2030 jämfört med år 2010.  

Klimatpolitiska rådet konstaterar att det är avgörande att Sverige klarar etappmålen för år 

2030 och 2040 om det långsiktiga målet som det anges i Klimatlagen ska nås och att 

ytterligare åtgärder behöver vidtas.3 Särskilt 2030-målet är starkt beroende av utvecklingen 

i transportsektorn eftersom inrikes transporter idag står för omkring en tredjedel av 

Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Vägtrafiken står därav för mer än 90 procent av 

transportsektorns utsläpp.  

Klimatmålen kommer att kräva en snabbare omställning av transportsektorn än vad som 

gällt under senare decennier, men också jämfört med vad de tillgängliga resurserna som 

tilldelas Trafikverket räcker till. För att nå en snabb omställning krävs sannolikt ytterligare 

åtgärder, vari en mix av gröna investeringar, nya ekonomiska styrmedel samt att 

transportsektorns olika nyckelaktörer samverkar och strävar mot samma mål ingår. Att öka 

effektiviteten i transportsystemet och att aktivt arbeta med innovationer är andra viktiga 

delar i anpassnings- och omställningsarbetet. 

I denna situation finns det anledning att sätta in finansierings- och 

organiseringsdiskussionen i ett klimatpolitiskt sammanhang och att på nytt pröva hur 

alternativa finansierings- och organiseringsformer, samt olika typer av anslutande åtgärder, 

skulle kunna användas i syfte att bättre nå klimatmålen. Intresset riktas i denna rapport 

främst mot den statliga transportinfrastrukturen, men det är även relevant att följa andra 

sektorer med koppling till området. 

Trafikverket bedriver en löpande områdesbevakning inom området finansiering och 

organisering av transportinfrastrukturen. Insatserna syftar till att ge Trafikverket ett gott 

underlag kring vilka alternativa finansierings- och ägarformer, i relation till traditionell statlig 

finansiering och ägande, som tillämpas i andra delsektorer och i omvärlden. För 

Trafikverkets del riktas intresset mot sådana alternativa finansierings- och ägarformer som 

kan bidra till att öka effektiviteten i verksamheten jämfört med traditionell finansiering. 

Ett resultat från denna områdesbevakning är ett nyligen genomfört projekt där Trafikverket 

gav i uppdrag åt Lunds Tekniska Högskola och WSP Advisory att gemensamt studera 

frågan om aktiv ägarstyrning och ägarväxling av befintlig infrastruktur.4 En övergripande 

slutats från projektet är att privat ägande och bolagsbildningar kan motiveras när det rör sig 

om vissa typer av komplex nodinfrastruktur, där innovationer, effektivitetsfokus och 

nytänkande många gånger kan generera betydande mervärden.  

I ett annat av Trafikverket finansierat forskningsprojekt, Höghastighetståg: markvärden och 

finansiering, har för- och nackdelar med olika finansieringsformer samt allmänhetens 

                                                      
2 Prop. 2016/17:146 
3 Klimatpolitiska rådet (2019, 2020) 
4 Bergström m fl (2019) 
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attityder till dessa analyserats.5 Här noteras bland annat det finns strukturella problem i 

dagens system för finansiering och planering av infrastruktur, i form av en svag koppling 

mellan de som betalar och de som drar nytta av investeringarna.  

Trafikverket gjorde också år 2017 en studie av alternativ finansiering av ett system för 

höghastighetsjärnväg6. Rapporten visade på olika möjliga angreppssätt för att föra in 

alternativa finansieringsformer för höghastighetsjärnväg, Det bedömdes både finnas 

potential att attrahera externa intressenter och att väl genomförd sådan alternativ 

finansiering skulle kunna bidra till att effektivisera genomförandet av en 

höghastighetsjärnväg. 

Trafikverket har på senare tid även låtit EY analysera möjliga affärsmodeller för 

utbyggnaden av elvägar, huvudsakligen för tung trafik.7 Analysen visar att det finns flera 

olika alternativ när det gäller tekniska lösningar, betalningsmodeller och ägarstruktur för att 

etablera ett elvägssystem.  

Med det uttalade målet att nå klimatmålen har Trafikverket att finna former den kommande 

och snabba omställningen av transportsystemet. Den planeringsmiljö inom vilken 

klimatutmaningen ska lösas skiljer sig på flera punkter från de relativt stabila förutsättningar 

som under de senaste decennierna satt ramarna för den nationella 

infrastrukturplaneringen. Den kontextuella förändringen består bland annat av: 

 en snabb utveckling kring klimatanpassade och CO2-snåla finansierings- och 

placeringsformer som utmärks genom en växande kunskap om och intresse för 

investeringar i grön infrastruktur hos flera aktörer på finansmarknaden, 

 en mer komplex och mångfacetterad aktörsstruktur samt  

 en snabb och svårförutsägbar teknisk utveckling, som har potential att förändra de 

grundläggande förhållandena i transportsektorn.  

Detta är bakgrunden till att Trafikverket nu vill föra diskussionen om alternativa ansatser för 

finansiering och organisering av transportinfrastrukturen vidare, för att undersöka hur 

alternativa finansierings- och organiseringsformer skulle kunna bidra till en snabbare 

omställning av transportsystemet samt hur dessa förändringar skulle kunna implementeras 

i den nationella planeringen. Denna rapport syftar till att ta fram ett sådant underlag för 

Trafikverkets fortsatta överväganden. 

Rapporten syftar dock inte primärt till en generell diskussion av planeringssystemets 

utveckling, exempelvis vad gäller utvecklade samverkansformer med andra aktörer. 

Förändringen av planeringsmiljön är dock en utveckling som även klimatmålsanpassningen 

har att förhålla sig till. 

Det är en öppen fråga – och inte syftet med denna rapport att bedöma – vilken omfattning 

på åtgärder som kan komma att krävas i transportinfrastrukturen. Klimatmålsanpassningen 

kan inte nås enbart med förändringar av transportinfrastrukturen. Som bland annat påpekas 

Strategisk plan för omställning av transportsektorn till fossilfrihet (SOFT), som arbetats fram 

i samarbete mellan sex olika myndigheter, kommer det även krävas förändringar av såväl 

fordon och drivmedel som ökad transporteffektivitet för att nå målen.8  

Det förefaller dock ytterst sannolikt att ökade satsningar på transportinfrastrukturen, både 

när det gäller underhållsåtgärder och investeringar, kommer att krävas. Det kan t.ex. gälla 

anpassningar av vägsystemet till elektrifieringen, eller en digitalisering som kan öppna för 

effektivare transporter. Mer omfattande åtgärder, som ökade kollektivtrafiksatsningar, kan 

heller inte uteslutas. I ett kommande steg i Trafikverkets analysarbete kring alternativ 

                                                      
5 Andersson, m fl (2017),  
6 Trafikverket (2017) Alternativ finansiering av höghastighetsjärnväg 
7 EY (2018) 
8 Energimyndigheten (2017, 2020) 
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finansiering och organisering kan det vara lämpligt att försöka bedöma omfattningen av de 

åtgärder som skulle kunna behövas för att nå klimatmålen för transportsektorn.  

Björn Hasselgren vid Trafikverkets avdelning Nationell Planering, har varit beställare och 

har projektlett uppdraget från Trafikverket. En projektgrupp med deltagare från 

Verksamhetsområde Planering och Trafik har deltagit i framtagande av rapporten och 

lämnat värdefulla bidrag. 

METOD 

Rapporten baseras till stor del på skriftliga källor inom transportpolitikens område och i 

styrningen av Trafikverket. Den närmre empiriska basen för analysen är ett tjugotal 

intervjuer med aktörer med koppling till det trafik- och infrastrukturella fältet. Intervjuerna 

genomfördes under perioden november till december år 2019, huvudsakligen över telefon. 

Intervjuerna har behandlat hinder och möjligheter avseende omställningen till ett fossilfritt 

transportsystem, med exemplet elektrifiering av vägtrafiken som en utgångspunkt. 

Tyngdpunkten i intervjuerna har legat på frågor kring dels aktörens egen roll i 

omställningen, dels Trafikverkets och den nationella planeringens betydelse i 

sammanhanget.   

För att systematisera urvalet av respondenter har WSP tillämpat en aktörskategorisering 

som i en första dimension delar upp aktörerna utifrån om de är (1) drivande/initiativtagare, 

(2) reglerande eller (3) berörda/användare men inte initiativtagare till förändringar. Den 

andra dimensionen är hämtad ur den myndighetsgemensamma rapporten ”Strategisk plan 

för omställning av transportsektorn till fossilfrihet”9 och delar upp omställningen i tre ben: (1) 

transporteffektivt samhälle (infrastruktur/fysisk planering), (2) fordon, (3) drivmedel.  

 

 

 

 

 

  

                                                      

 9 Energimyndigheten (2017) 



 
 

 

 
12 | 10293008  •   

Figur 1. Kartläggning och kategorisering av aktörer 

 

 

 

I figuren ovan har respondenterna sorterats in i den matris som ges av den ovan nämnda 

dimensionerna och dess respektive aktörskategorier. Noterbart är att det bakom rubriken 

”investerare” återfinns flera aktörer; EQT Real Assets, Europeiska Investment Bank (EIB), 

Macquarie Infrastructure and Real Assets, Svensk Försäkring samt Tredje AP-fonden. 

Det är en iakttagelse att flera av aktörerna återkommer i olika roller i figuren. Dessa roller 

kan i vissa fall vara motsägelsefulla, vilket är ett av de förhållanden som präglar 

Trafikverkets omvärld. Det blir också tydligt i figuren att Trafikverket är en bland många 

andra aktörer som verkar inom transportinfrastrukturens område. 

En inspirationskälla till resonemang om kommande utmaningar och omställningsarbete i 

denna rapport kommer från Trafikverkets arbete inom Program Elvägar, som syftar till att 

stödja elektrifieringen av den tunga vägtrafiken. Exempel från vägtrafikens elektrifiering 

kommer därför att illustrera olika aspekter på klimatmålsanpassningens utmaningar. 
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RAPPORTENS DISPOSITION 

Rapporten är uppdelad i tre huvudavsnitt. I ett första avsnitt beskrivs den planeringsmiljö 

som klimatomställningen sannolikt kommer att ske inom. Här berörs de framtida 

förutsättningarna för finansiering och ägande, den komplexa aktörsstrukturen, samt den 

betydande osäkerhet som präglar planering på ett område präglat av snabb teknisk 

utveckling och en bred och föränderlig uppsättning intressenter.  

I ett andra avsnitt analyseras på en översiktlig, principiell nivå de olika vägval som kan bli 

aktuella för att tydligare, samt med större kraft och snabbhet inkludera klimataspekten i den 

nationella infrastrukturplaneringen. WSP presenterar här tre huvudalternativ, eller kanske 

snarare grundmodeller, för hur man skulle kunna förändra den framtida 

transportinfrastrukturen och nationella planeringen i syfte att snabba på 

klimatomställningen. Modellerna ska inte betraktas som ömsesidigt uteslutande. De kan 

kombineras på olika sätt, utifrån vad som är lämpligt i den specifika situationen.  

Slutligen, i ett tredje avsnitt, ges ett antal konkreta exempel på åtgärder för att nå en 

snabbare klimatmålsanpassning utifrån inriktningen i denna studie på finansierings- och 

organiseringsaspekter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



14 | 10293008  • 

DEN NYA SPELPLANEN 

För att nå klimatmålen kommer det krävas en radikal omställning av transportsektorn. Vad 

kännetecknar den planeringsmiljö där denna anpassning ska ske? Är de kontextuella 

förändringarna så begränsade att de med enkelhet kan hanteras inom den nuvarande 

modellen för nationell transportinfrastrukturplanering? Eller krävs det mer genomgripande 

förändringar i synen på ägande, finansiering och organisering, som i sin tur ger nya 

förutsättningar för den nationella infrastrukturplaneringen?  

Har utvecklingen i den finansiella sektorn, med en tydlig efterfrågan på placeringar i vad 

som uppfattas som gröna och långsiktigt stabila investeringar, skapat en situation där nya 

möjligheter för samarbeten och omställning uppstått? År sådana samarbeten en 

förutsättning för att öka omställningstakten och innovationskraften i Trafikverkets arbete? I 

det följande analyseras dessa frågeställningar mer ingående. 

NYA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FINANSIERING OCH ÄGANDE 

Diskussionen om och synsätten på statens möjligheter att bära kostnaden för investeringar 

i transportinfrastruktur har en tendens att utgå från det gynnsamma läget i offentliga 

finanser på kort till medellång sikt. Med det tidsperspektivet är det lätt att reducera 

finansieringsfrågor till något av en icke-fråga.  

De offentliga finanserna är i dagsläget utomordentligt starka, vilket bland annat kommer till 

uttryck i en offentlig nettoförmögenhet på omkring 25 procent av BNP. En mycket hög 

kreditvärdighet, en extremt expansiv svensk penningpolitik och kraftigt nedtryckta realräntor 

Avsnittet i korthet 

 De offentliga finanserna kommer enligt flera prognoser under

kommande decennier att försvagas, vilket ökar behovet av

alternativa finansieringskällor för transportinfrastrukturen. Ökade

brukaravgifter skulle kunna användas för att finansiera behövliga

klimatåtgärder i transportsektorn, men också för att ge önskade

styreffekter.

 Den tekniska utvecklingen utmanar bilden av vad som anses

vara kollektiva nyttigheter, genom ökade möjligheter till

avgiftsfinansiering. Det ger förutsättningar för ett mer blandat

ägande av transportinfrastruktur mellan offentliga och privata

aktörer, vilket kan bidra till en snabbare omställning av

transportsektorn.

 Nya gröna finansiella instrument introduceras och får allt större

betydelse på den globala kapitalmarknaden, däribland gröna

obligationer och så kallade Environmental Impact Bonds (EIB).

Denna gröna finansiella anpassning har tydligt stöd från det

politiska systemet, vilket bland annat manifesteras i EU:s

handlingsplan för hållbar finansiering.

 Det finns ett stort intresse bland institutionella placerare för

investeringar i transportinfrastruktur-tillgångar. En viktig drivkraft

är det låga ränteläget som tvingar investerarna att söka

alternativ till traditionella lågriskplaceringar.
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i världsekonomin innebär att svenska staten för tillfället kan emittera statsobligationer med 

löptider på upp till fem år till negativ nominell ränta. De starka offentliga finanserna har gjort 

det möjligt att flera gånger hantera externa finansiella påfrestningar på den svenska 

ekonomin som finanskrisen 2008 och den nu pågående Corona-krisen, utan att åsidosätta 

den långsiktiga stabiliteten i de offentliga finanserna.   

Det demografiska trycket på de offentliga finanserna tilltar dock snabbt och aktuella 

prognoser pekar i riktning mot att det offentligfinansiella läget på bara några års sikt kan 

vara ett helt annat. I Konjunkturinstitutets (KI:s) senaste analys av de offentliga finansernas 

långsiktiga hållbarhet görs bedömningen att offentlig sektors finansiella sparande från år 

2020 och 80 år framåt genomgående kommer att vara negativt, givet oförändrade 

skattenivåer och att kostnaderna för välfärdstjänsterna utvecklas i enlighet med det 

historiska mönstret. Det senare skulle innebära en fortsatt låg produktivitetstillväxt och en 

kontinuerlig ambitionshöjning i verksamheterna.  

Den buffert i form av en stor offentlig nettoförmögenhet, en reserv som byggts upp tack 

vare stora och ihållande budgetöverskott från mitten av 1990-talet och fram till nu, kommer 

enligt KI som en följd av denna utveckling att vara förbrukad inom loppet av några 

decennier.10  

En rad förhållanden talar även för att de senaste två-tre decenniernas trendmässiga 

nedgång i realräntorna runtom i världen inom en inte alltför avlägsen framtid kommer att ha 

nått vägs ände. Många av de faktorer som kan antas ligga bakom det globala realräntefallet 

är nämligen sådana att de knappast kan ge upphov till en konstant negativ inverkan.  

En sådan faktor är att industriländerna under lång tid haft en ovanligt stor andel personer i 

den övre delen av arbetsför ålder, det vill säga i den ålder när sparandet i form av 

pensionsavsättningar i regel kulminerar. Även stora och ihållande bytesbalansöverskott i 

tillväxtländerna, inte minst i Kina, har sannolikt bidragit till att ytterligare öka utbudet av 

kapital i världsekonomin. Därtill, under det senaste decenniet, har en rad centralbankers 

extremt expansiva penningpolitik, förstärkt med nya och okonventionella metoder såsom 

massiva uppköp av statsobligationer, satt ytterligare nedåtpress på realräntorna.11  

Den demografiska utvecklingen i västvärlden talar således relativt entydigt för att 

hushållens sparande kommer att dämpas under de kommande decennierna. Parallellt sker 

nu en strukturell förändring av Kinas ekonomi, med en tydlig förskjutning från export- till en 

mer konsumtionsdriven tillväxt, vilket sannolikt bidragit till ett snabbt fallande kinesiskt 

bytesbalansöverskott under senare år.  

Vidare börjar centralbankernas ultralätta penningpolitik ifrågasättas alltmer och kritiker har 

bland annat pekat på riskerna för att artificiellt låga räntor kan skapa tillgångsbubblor, 

försvaga produktivitetstillväxten samt uppmuntra till en osund jakt på avkastning. Kritikerna 

menar även att de massiva köpen av statspapper på sikt kan äventyra finansmarknadens 

funktionssätt. Den nu pågående Corona-krisen har lett till att centralbanker och stater i flera 

länder agerat för att ytterligare spä på likviditeten i ekonomin. Ett utsträckt lågräntescenario 

har därmed blivit mer sannolikt.  

Kommande investeringar i transportinfrastrukturen, däribland de åtgärder som krävs för att 

nå transportsektorns klimatmål, kommer ändå på medellång sikt  sannolikt att behöva 

genomföras i en miljö som jämfört med idag kommer att präglas av såväl betydligt kärvare 

offentliga finanser som högre räntenivåer.  

  

                                                      
10 Uppgifterna avser huvudscenariot i Konjunkturinstitutet (2019)  
11 Se Konjunkturinstitutet (2014)  
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Teknisk utveckling öppnar för alternativa finansierings- och ägandeformer  

Som tidigare konstaterats är det inte syftet i denna rapport att fastställa den rimliga 

omfattningen av de investeringar och andra åtgärder som klimatmålsanpassningen kan 

komma att kräva. Det är dock ett rimligt antagande att behovet av investeringar och andra 

åtgärder i transportinfrastrukturen sannolikt kommer att vara mycket omfattande under de 

närmsta decennierna.  

Utöver att hämta upp tidigare eftersatta reinvesterings- och underhållsbehov i delar av 

systemet ska det behov som en relativt kraftig urbanisering och en snabb befolkningstillväxt 

ger läggas till. Ovanpå detta kommer alltså de investeringar i transportinfrastrukturen som 

krävs för att nå klimatmålen, även om dessa åtgärder i vissa fall även kan användas för att 

hantera de bägge förstnämnda utmaningarna.  

Det stora framtida investeringsbehovet tillsammans med de betydligt mer utmanande 

offentligfinansiella förutsättningarna talar för att finansiering via skatter troligen kommer att 

behöva kompletteras med andra former av finansiering, huvudsakligen då 

avgiftsfinansiering. Denna bedömning vilar dock inte enbart på observationen att 

konkurrensen om tillgängliga skattemedel kommer att hårdna, utan också på det faktum att 

den snabba tekniska utvecklingen gör det möjligt att ta betalt för infrastrukturella tjänster 

som tidigare regelmässigt betraktades som så kallade kollektiva nyttigheter. I sin tur medför 

detta en långsiktig förskjutning mellan vilka delar av ekonomin som kan anses var en del av 

offentlig sektor respektive privat sektor.  

Exempel på avgifter finns i Stockholm och Göteborg där tas trängselskatt ut och på 

vägbroarna över Öresund, Motalaviken, Svinesund och Sundsvallsfjärden är 

avgiftsbelagda. I realiteten stödjer den tekniska utvecklingen ett avsevärt mycket större 

inslag av avgiftsfinansiering inom vägområdet än vad som är fallet idag.  

IVL Svenska Miljöinstitutet har nyligen analyserat hur en geografiskt differentierad 

kilometerskatt för personbilar skulle kunna utformas. För att införa en sådan skatt krävs det 

att man samlar in data från fordonen och hur de rör sig.12 Dessa data skulle också kunna 

användas för att ta betalt för nyttjandet av specifika vägsträckor, vilket möjliggör 

finansiering av enskilda infrastrukturprojekt. Ett system som bygger på en så omfattande 

insamling och lagring av data kring enskilda fordonsrörelser är dock potentiellt 

problematiskt ur ett integritetsperspektiv, vilket är en aspekt som nogsamt måste beaktas 

innan ett eventuellt införande.   

Att teknikutvecklingen på allvar utmanar bilden av väginfrastrukturen som en kollektiv 

nyttighet framgår även av den senaste utredningen som gjorts kring en svensk 

kilometerskatt (vägslitageskatt) för tunga fordon. Här förordas så kallad satellitpositionering, 

vilket ger stora friheter att differentiera skatten mellan olika vägavsnitt och landsändar.13 

Ytterligare en indikation i den riktningen ges av det analys- och utvecklingsarbete som sker 

inom Trafikverkets Program Elvägar där de olika betalningsmodeller som studerats bygger 

på omfattande överföring av data mellan fordon och elvägsoperatör.  

En annan faktor att beakta är att en elektrifiering av vägtransportsystemet kommer att 

innebära ett betydande bortfall av drivmedelsrelaterade skatter till staten. Vid en fullständig 

elektrifiering av fordonsflottan skulle staten förlora närmare 60 miljarder i intäkter från 

energi-, koldioxid- samt mervärdesskatt14, ett bortfall som dock till viss del kompenseras av 

ökade intäkter från moms och energiskatt på el. Det kvarvarande bortfallet skulle bland 

                                                      
12 IVL (2020) 
13 SOU 2017:1 
14 Uppgiften är hämtad från Trafikanalys (2018) 
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annat kunna hanteras genom att i större utsträckning avgiftsbelägga nyttjandet av 

väginfrastrukturen.  

Ett annat alternativ, bland många andra, vore förstås att höja skatten på el. På sikt, när ett 

elektrifierat transportsystem är introducerat, är det sannolikt möjligt att kompensera statens 

förlorade intäkter på detta sätt. Under en introduktionsfas kan dock höjda elskatter riskera 

att försena en introduktion.  

Avgiftssystem går självklart att kombinera med bibehållet offentligt ägande, vilket bland 

annat Öresundsförbindelsen och bron över Sundsvallsfjärden är exempel på. En annan 

handlingsväg vore att låta privata aktörer, via koncessionslösningar, 

överbryggningsfinansiera och förvalta vissa infrastrukturella tillgångar. 

Koncessionslösningar berörs vidare nedan. 

 

En grön finansiell våg 

Det sköljer något av en ”grön våg” över det globala finansiella systemet, vilket framkommer 

tydligt i de intervjuer WSP gjort med investerare på det infrastrukturella fältet. Motivbilden 

hos aktörerna är komplex och innehåller både strikta kommersiella överväganden och en 

mer altruistiskt grundad vilja att bidra till en hållbar samhällsutveckling, bevekelsegrunder 

som dessutom i många fall torde vara sinsemellan sammanlänkade.15  

I någon mening markerar detta ett skifte i hur investerare värderar avvägningen mellan 

finansiell och samhällsekonomisk avkastning. Traditionellt har privata investeringar och 

andra åtgärder som syftar till att lösa ett socialt eller miljömässigt problem haft tydliga 

filantropiska förtecken, och förutsättningen har i många fall varit en bakomliggande 

förmögenhet som byggts upp utifrån principen om full kommersiell avkastning. Välkända 

exempel på denna typ av satsningar, eller snarare välgörenhet, är projekt kopplade till 

bland annat sjukvård och utbildning som finansieras av de framgångsrika affärsmännen 

och multimiljardärerna Bill Gates, Warren Buffet och George Soros.  

Även de traditionella institutionella aktörerna visar nu ett ökat intresse för marknaden för 

gröna och sociala investeringar. Till skillnad från de klassiska filantroperna är motivbilden 

mer sammansatt, vilket är särskilt tydligt på klimatområdet. Banker, pensionsbolag och 

försäkringsföretag har med sina omfattande finansiella tillgångar stora möjligheter att bidra 

till klimatomställningen och är nu beredda att anta denna utmaning. Genom att aktivt bidra 

till omställningen och därmed framstå som långsiktig och ansvarstagande stärker man 

givetvis sitt varumärke, men motivbilden är mer sammansatt än så.  

Att investera hållbart ses därtill av många finansiella aktörer som synonymt med att söka 

långsiktigt god och säker avkastning, eftersom kapital bundet till varor och tjänster som 

baseras på fossil teknologi riskerar att bli så kallade ”stranded assets”, det vill säga 

tillgångar i behov av omfattande och förtida nedskrivning. Samtidigt finns det stora 

möjligheter till god förräntning om de gröna placeringarna också visar sig bli morgondagens 

vinnare, det vill säga företag som ställer om sin verksamhet på rätt sätt och i rätt tid. Vidare 

kan man genom att kanalisera sitt kapital till gröna tillgångar även bidra, om än i det lilla, till 

att minska risken för mer indirekt ekonomisk skada. Försäkringsbolag har exempelvis goda 

skäl att aktivt bidra till att minska risken för klimatrelaterade översvämningar.  

Ett bra exempel på att klimatutmaningen nu står i förgrunden för många traditionella 

institutionella aktörer är Net-Zero Asset Owner Alliance, en FN-sanktionerad 

sammanslutning där 18 av världens största fonder, pensions- och försäkringsbolag nu 

ingår. Tillsammans förvaltar dessa drygt 43 000 miljarder SEK. Som medlem i Net-Zero 

                                                      
15 Detta synsätt framkommer i intervjuer med företrädare för såväl EQT (2019-11-29) som EIB (2019-11-28) och 
Tredje AP-fonden (2019-11-26). 
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Asset Owner Alliance förbinder man sig till att ha en placeringsportfölj som senast år 2050 

ska vara förknippad med noll nettoutsläpp av växthusgaser.16  

Det nya ligger alltså inte primärt i att det kanaliseras privat kapital till sociala och ”gröna” 

ändamål utan att detta nu sker utifrån andra bevekelsegrunder, där kommersiell 

vinstmaximering och samhällsnytta på ett tydligare sätt än tidigare uppstår samtidigt och är 

ömsesidigt förstärkande. Detta förändrade finansiella landskap illustreras i figuren nedan.  

Trenden är att investeringar som tidigare skett ut på ”flankerna” i figuren, det vill säga med 

antingen tydligt filantropiska eller strikt kommersiella motiv, nu i högre utsträckning kommer 

till stånd i mittfältet av figuren, genom nya affärsmodeller där siktet är inställt på att 

maximera såväl samhällsnytta som företagsekonomisk avkastning, det som i figuren 

benämns ”social impact investing”. 

                                                      
16 https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ 



  

  

Figur 2. Det nya finansiella landskapet – investeringar som förenar samhällsnytta och företagsekonomisk avkastning  

 

Källa: OECD (2019)



  

  

Den gröna finansiella vågen har sin utgångspunkt i den privata sektorn, men 

har tydlig internationell politisk uppbackning. Ett exempel är EU:s 

handlingsplan för hållbar finansiering (EU Action Plan on Sustainable 

Finance). Handlingsplanen är relativt omfattande och berör en rad områden, 

men i korthet handlar den om att genom diverse förändringar i det 

institutionella ramverket utnyttja den fulla kraften i den finansiella sektorn för 

att motverka klimatförändringar. Bakgrunden till handlingsplanen är insikten 

om att offentliga medel inte kommer räcka till för att genomföra alla de 

investeringar som krävs för att nå EU:s klimatmål.  

EU har, som en del av det så kallade Parisavtalet, förbundit att fram till år 

2030 minska växthusgasutsläppen med 40 procent i förhållanden till 1990 

års nivå. För att nå dithän är bedömningen att det krävs ett tillskott av gröna 

investeringar på 180–270 miljarder euro per år. En stor del av detta 

investeringsbehov återfinns inom transportsektorn, där de samlade gröna 

investeringarna bedöms behöva fördubblas från dagens 80 miljarder till 160 

miljarder euro per år.17    

I handlingsplanen identifieras tio åtgärdsområden och inom tre av områdena 

har EU-kommissionen presenterat lagförslag18: 

 En grön taxonomi där ekonomiska verksamheter ska klassificeras 

utifrån deras klimatpåverkan.  

 Ett harmoniserat regelverk för kapitalförvaltare och rådgivare för hur 

de ska upplysa om hur hållbarhet integreras i investeringsbeslut och 

investeringsrådgivning.  

 Två nya kategorier av referensvärden som ska avspegla en portfölj 

med minskande koldioxidutsläpp respektive en portfölj som är 

förenlig med klimatmålet enligt Parisavtalet. 

I december år 2019 lade EU-kommissionen fram den ”europeiska gröna 

given” (”European Green Deal”), ett brett initiativ som syftar till att göra EU 

helt klimatneutralt till år 2050.19 Den gröna given, som är högprioriterad av 

den nya kommissionen under ledning av Ursula von der Leyen, ger 

ytterligare uppbackning till de tankegångar som genomsyrar EU:s 

handlingsplan för hållbar finansiering.  

Det första skarpa förslaget kopplat till den gröna given handlar om att inrätta 

en fond som ska finansieras klimatomställningen i medlemsländerna. Målet 

är att fonden ska mobilisera motsvarande 1000 miljarder svenska kronor 

under de kommande sju åren, kapital som ska hämtas från offentliga 

budgetar, privata investerare samt Europeiska investeringsbanken (EIB).20  

EIB är ett av EU:s viktigare verktyg för att nå klimatmålen. EIB:s styrelse har 

nyligen beslutat om en radikal förändring av verksamheten i grön riktning. 

EIB Group, som består av Europeiska investeringsbanken och Europeiska 

investeringsfonden, ska från slutet av år 2021 helt upphöra med att 

finansiera investeringar i fossil energi. Från slutet av år 2020 ska hela 

verksamheten drivas i samklang med Parisavtalet och under det närmaste 

decenniet har EIB Group som mål att medverka i klimat- och 

miljöinvesteringar omfattande 1000 miljarder euro.21  

                                                      
17 EU-kommissionen (2019a) 
18 EU-kommissionen (2019b) 
19 EU-kommissionen (2019c) 
20 EU-kommissionen (2020d) 
21 EIB (2019) 
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Många av de insikter och åtgärder som återfinns i EU:s handlingsplan för 

hållbar finansiering återkommer även i det gemensamma arbete som OECD, 

Världsbanken och FN:s miljöprogram genomför kring det finansiella 

systemets betydelse för en omställning i enlighet med Parisavtalets 

intentioner. Grundläggande budskap från detta arbete är att nya 

affärsmodeller och finansiella innovationer är nyckelfaktorer för att klara 

klimatmålen samt att banker, institutionella placerare och privata företag 

spelar avgörande roller i den nödvändiga gröna samhällsomdaningen.  

Vad gäller infrastruktur betonas betydelsen av en bred mobilisering av privat 

kapital, men för att så ska bli fallet förordas en rad förändringar i de 

institutionella ramverk som idag omgärdar den finansiella sektorn.22 

Även i Sverige har insikten om finansmarknadens centrala roll i 

klimatomställningen fått fotfäste i och uppbackning från det politiska 

systemet. I regeringens första klimatpolitiska handlingsplan, som lämnades 

till riksdagen i december år 2019, påpekas att det kommer att krävas enorma 

investeringar i förnybar teknik under de kommande decennierna och att 

marknadslösningar i allmänhet är ett effektivt instrument för att allokera 

resurser på ett samhällsekonomiskt effektivt sätt.  

Åtgärder i linje med denna slutsats är att AP-fonderna fått nya 

placeringsregler som ska minska placeringarna i fossil energi, att 

Finansinspektionen fått ett uppdrag att förbättra transparensen och 

jämförbarheten vad gäller hållbarhet på finansmarknaden samt att Sverige 

driver på inom EU för att integrera hållbarhetsaspekter inom 

kapitalmarknadsunionen.23 

De nya placeringsreglerna för AP-fonderna innebär att det i förvaltningen ska 

fästas särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att det görs 

avkall på målet om hög avkastning.24 Ett exempel på detta nya 

förhållningssätt är det nybildade Polhem Infra, ett bolag som investerar i och 

förvaltar infrastrukturella tillgångar. Bolaget samägs av Första, Tredje och 

Fjärde AP-fonden och har som övergripande verksamhetsmål att investera 

hållbart, såväl ur ett socialt, ekonomiskt som miljömässigt perspektiv.25  

I regeringens klimatpolitiska handlingsplan ingår även ett uppdrag till 

Riksgälden att under år 2020 inleda emittering av gröna obligationer. Detta 

är ett instrument som av många pekas ut som grundläggande för att bygga 

upp en klimatanpassad finansmarknad. Detta synsätt återkommer även i 

våra intervjuer där bland annat noterat synpunkten att Trafikverket borde få 

möjlighet att använda detta instrument vid finansiering av projekt med stor 

positiv klimatpåverkan.  

Enligt budgetlagen ska Trafikverkets investeringar som huvudregel 

anslagsfinansieras, men om riksdagen så beslutar kan vissa investeringar 

istället finansieras med krediter i Riksgäldskontoret.26 Budgetlagen 

föreskriver vidare att en enskild myndighet inte har rätt ta upp lån för statens 

räkning, med undantag för Riksgäldskontoret och affärsverken som efter 

regeringens bemyndigande kan ges den möjligheten.27 Trafikverket har 

således ingen möjlighet att på egen hand emittera gröna obligationer utan 

                                                      
22 OECD/The World Bank/UN Environment (2018) 
23 Prop. 2019/20:65 
24 Finansdepartementet (2015) 
25 Se www.polheminfra.se 
26 7 kap. 6 § budgetlagen 
27 5 kap. 1 § budgetlagen 
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måste i så fall, och först efter riksdagens medgivande, använda 

Riksgäldskontoret som mellanhand.  

En grön obligation fungerar precis om en konventionell obligation, med den 

viktiga skillnaden att emittenten av en grön obligation förbinder sig att 

kanalisera upplånade medel till miljö- och klimatrelaterade projekt.  

Marknaden för gröna obligationer har vuxit snabbt under senare år men 

utgör fortfarande en liten del av den samlade globala obligationsmarknaden. 

I dagsläget uppgår värdet på den utestående stocken av gröna obligationer 

till cirka 2000 miljarder svenska kr 28, vilket utgör omkring 0,2 procent av den 

samlade globala obligationsmarknaden.29  

År 2016 tillsatte regeringen en utredning med uppgift att arbeta fram förslag 

kring hur man kan främja framväxten av en svensk marknad för gröna 

obligationer.30 I utredningen konstateras att gröna obligationer knappast 

innebär lägre finansieringskostnader, eftersom eventuella inslag av ”good 

will” i avkastningskravet vägs upp av de kostnader som är kopplade till de 

särskilda krav på certifiering och återrapportering som åligger emittenter av 

gröna obligationer.  

Utredningen pekar dock på att kravet på återrapportering kan skapa andra 

mervärden, bland annat genom att det framtvingar en löpande dialog, såväl 

mellan emittent och investerare som mellan olika organisatoriska enheter 

hos emittenten. Denna dialog, menar utredaren, har lyft hållbarhetsfrågorna 

på ett positivt sätt.  

Vidare noterar utredaren att gröna obligationer tenderar att skapa en större 

krets av investerare, vilket teoretiskt sett borde leda till ett lägre 

avkastningskrav då en bredare investerarbas minskar risken för att det vid ett 

givet tillfälle saknas köpare på sekundärmarknaden. Denna positiva 

egenskap hos gröna obligationer har också lyfts i de intervjuer WSP gjort 

med investerare.31 Men, som den statliga utredningen konstaterar finns det 

ännu inga belägg för att detta slagit igenom i avkastningskravet.  

I förhållande till storleken på ekonomin är den svenska marknaden för gröna 

obligationer omfattande och år 2017 utgjorde den över fyra procent av den 

totala globala marknaden. Trots detta stod gröna obligationer under det 

aktuella året endast för två procent av det samlade värdet på obligationer 

emitterade i svenska kronor.32 

De svenska emittenterna av gröna obligationer återfinns i såväl privat som 

offentlig sektor. Den största svenska emittenten är Kommuninvest, 

kommunernas och regionernas samägda kreditgivare. Även enskilda 

kommuner emitterar gröna obligationer. Från och med år 2020 kommer, som 

nämns ovan, också Riksgälden att emittera gröna obligationer. I praktiken 

emitterar dock redan staten gröna obligationer, via statliga bolag såsom 

exempelvis Jernhusen och Swedavia.  

Ett annat utslag av den gröna finansiella vågen är framväxten av en marknad 

för så kallade Environmental Impact Bonds (EIB), ett instrument med 

liknande syfte som gröna obligationer. EIB är ett resultatbaserat kontrakt 

                                                      
28 https://www.climatebonds.net/ 
29 Sifma (2019) 
30 SOU 2017:115 
31 Intervju med företrädare för Tredje AP-fonden 2019-11-26.  
32 Ibid 
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mellan en offentlig beställare och privat investerare. Kontraktet syftar till att 

lösa något slags miljörelaterat problem. Ett signum för EIB-instrument är att 

avkastningen på obligationen styrs av i vilken utsträckning projektet uppnått 

sitt syfte. På så vis bär den privata investeraren och den offentliga 

beställaren gemensamt projektrisken, vilket annars är svårt att uppnå med 

bibehållet offentligt ägande av en tillgång.33 Detta upplägg skapar dels en 

kontrollmekanism som är positiv ur ett skattebetalarperspektiv, dels 

incitament till dialog och kunskapsutbyte mellan privat och offentlig sektor.  

EIB-instrument har troligen även potential att bidra till ökad innovation och 

förnyelse inom samhällsbyggnadsområdet. En synpunkt som framkommit i 

intervjuerna är att den nuvarande, ofta försiktiga tillämpningen av Lagen om 

offentlig upphandling (LOU), inte ger utrymme för det nytänkande som krävs 

för att klara klimatmålen och att myndigheterna i större utsträckning borde 

testa regelverkets gränser med nya, okonventionella upphandlingsmetoder.34  

En förändring i den riktningen skulle kunna vara att genom emittering av EIB-

obligationer låta privat och offentlig sektor dela risk i större utsträckning. Att 

tillämpa EIB-konceptet skulle då även vara i linje med de tankar som 

genomsyrar regeringens nationella upphandlingsstrategi, det vill säga att den 

offentliga upphandlingen ska främja innovationer och skapa förnyelse inom 

offentlig sektor och i näringslivet.35  

Emittenter av EIB-instrument återfinns än så länge primärt i USA, men ett 

snarlikt finansiellt instrument, Social Impact Bonds (SIB), har nått en betydligt 

större global spridning, bland annat till Sverige. SIB är ett instrument som 

används för att finansiera och genomföra åtgärder som tar sikte på att möta 

olika sociala utmaningar. I likhet med EIB-instrument bygger SIB-instrument 

på utfallsbaserade kontrakt och återbetalning till finansiären är direkt kopplat 

till i vilken utsträckning åtgärden når upp till de på förhand fastställda sociala 

målen. 

SIB, eller sociala utfallskontrakt, väcker allt större intresse bland svenska 

kommuner och arbetssättet har redan introducerats i Norrköping, Botkyrka 

och Örnsköldsvik. Det skulle kunna tala för att även dess konceptuella kusin, 

EIB-instrument, på några års sikt blir ett viktigt verktyg för att finansiera miljö- 

och klimatrelaterade projekt i Sverige.  

En tydlig utvecklingstendens, som delvis är sammanlänkad med den gröna 

finansiella vågen, är det växande intresset hos stora institutionella 

investerare för placeringar i transportinfrastruktur. En starkt bidragande 

faktor bakom intresset för placeringar i svensk transportinfrastruktur synes 

vara det låga ränteläget som tvingar investerarna att se sig om efter 

alternativ till traditionella lågriskplaceringar såsom statspapper.  

Infrastruktur förefaller särskilt attraktivt för pensionsförvaltare, eftersom 

tillgångarna, i det fall brukaravgifter eller motsvarande modeller införs eller 

tillämpas, kännetecknas av stabila kassaflöden som med hög precision kan 

matchas mot de långsiktiga åtagandena man har gentemot spararna. Ett 

dilemma i sammanhanget tycks dock vara det upplevt knappa utbudet av 

                                                      
33 Detta beror på att utlåning till offentliga aktörer med beskattningsrätt, även kommuner, i 
princip är riskfritt. Hitintills har ingen svensk kommun fallerat i att fullfölja ingångna avtal med 
kreditgivare, vilket avspeglas i de gällande reglerna kring kapitaltäckning där kommunerna nära 
nog jämställs med staten avseende den riskviktning som tillämpas 
34 Intervju med företrädare för Fossilfritt Sverige 2019-11-05.  
35 Finansdepartementet (2016) 



 
 
 

 
24 | 10293008  •   

infrastrukturella investeringsobjekt i Sverige.36 Svenska pensionsförvaltare 

vill dock tydliggöra sin samhällsnytta och samtidigt hantera risk på ett bra 

sätt, vilket sammantaget innebär att man primärt är intresserad av 

placeringar på hemmaplan.37  

 

  

                                                      
36 Detta framkommer bland annat i intervju med företrädare för Macquarie Infrastructure and 
Real Assets (2019-11-08) samt Svensk Försäkring (2019-11-13).  
37 Detta framkommer bland annat i intervju med företrädare för Tredje AP-fonden 2019-11-26.  
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EN MÅNGFACETTERAD AKTÖRSSTRUKTUR  

 

 

Den svenska nationella infrastrukturplaneringen har sina rötter i 1960-talet. 

Modellen baseras på de rationalistiska ideal som dominerade offentlig 

samhällsplanering under de första efterkrigsdecennierna. Detta arv kommer 

till uttryck i en centralistisk struktur med en i teorin hierarkisk order- och 

utförandekedja som löper från politisk viljeyttring, via planering till 

genomförande.  

En utgångspunkt som gällt vid den ursprungliga organiseringen av en sådan 

planeringsmodell är att planeringsorganet, i detta fall Trafikverket har 

inflytande över de verktyg som krävs för att uppfylla de politiskt formulerade 

målen.  

Verkligheten är en annan och intrycket är att planeringen genom åren 

kompletterats med ett antal ad hoc-lösningar för att hantera det faktum att 

rådigheten över måluppfyllelsen i praktiken delas mellan Trafikverket och en 

rad andra aktörer, på såväl nationell som regional och lokal nivå. Det är mot 

denna bakgrund man bland annat kan betrakta de återkommande 

storstadsförhandlingarna, förekomsten av länsplaner och utvecklade 

strukturer för samverkan mellan aktörer på olika nivå i systemet.  

Mycket talar för att den nationella planeringens kanske främsta akilleshäl, 

Trafikverkets begränsade rådighet över måluppfyllelsen, kommer att 

accentueras när klimatmålsanpassningen blir allt viktigare i planeringen. Att 

omställningen med nödvändighet måste ske i en planeringsmiljö som präglas 

av en betydligt mer mångfacetterad aktörsstruktur kan härledas till fyra 

betingelser:  

För det första, även om det finns mycket teknik som är färdig och ute på 

marknaden befinner sig många av de tekniska lösningar och kommersiella 

koncept som behöver tillämpas för att nå mer klimatsnåla lösningar 

fortfarande i en tidig utvecklingsfas. Det gäller exempelvis elektrifiering och 

digitalisering.  

Om Trafikverket genom den nationella planeringen har som ambition att 

påverka klimatomställningen mer direkt och effektivt behöver Trafikverket 

därför vara en del av det tekniska och kommersiella utvecklingsarbetet, vilket 

innebär att Trafikverket får ta på sig nya roller och hantera nya risker. Det 

öppnas därmed nya interaktionsytor som inte varit behövliga i den 

traditionella planeringen. Tidigare har det exempelvis inte varit nödvändigt att 

Avsnittet i korthet 

 En mer mångfacetterad aktörsstruktur, som till exempel 

aktualiseras när det gäller elektrifiering och digitalisering i 

transportsystemet, innebär sannolikt att Trafikverkets 

självständiga rådighet över transportsystemets utveckling 

fortsätter att minska, vilket skapar ett behov av att söka nya 

samverkansformer.  

 Aktörsstrukturen påverkas huvudsakligen av fyra betingelser; 

snabb teknisk utveckling, integrering av system som väg- och 

elinfrastruktur, fortgående ansvarsförskjutning från nationell till 

regional och lokal nivå, samt nya förutsättningar för finansiering 

och ägandeskap. 
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ha någon mer omfattande dialog och samverkan med de aktörer som driver 

fordonsutvecklingen, detta eftersom gränssnittet mellan väginfrastrukturen 

och fordonen i princip varit oförändrat över tid.  

En möjlig strategi när det gäller vägtrafikens elektrifiering skulle kunna vara 

att vänta ut den tekniska utvecklingen och på allvar planera för ny 

infrastruktur först i ett läge när förutsättningarna kring fordon och elsystem 

med mera är klargjorda. Det skulle minska behovet av att utveckla nya 

samverkansformer i planeringen, men ett flertal av de aktörer WSP intervjuat 

avråder från ett sådant förhållningssätt. De menar att Trafikverket tvärtom 

bör vara den part som går före och driver på utvecklingen Samtidigt 

efterfrågar flera intervjuade aktörer teknikneutralitet från staten, vilket går 

emot en önskan från flera aktörer att politiken eller Trafikverket ska ta 

ställning för specifika tekniker. 

För det andra, vilket redan berörts, innebär exempelvis elektrifiering av 

vägsystemet och digitaliseringen att Trafikverkets infrastrukturanläggning blir 

mer nära anknuten till andra infrastrukturella system som är mycket olika, 

inte minst vad gäller strukturen på huvudmannaskapet. Den statliga 

väginfrastrukturen, med ett enhetligt huvudmannaskap, kommer till exempel 

sannolikt att behöva integreras med infrastruktur inom elmarknaden och 

telekomsektorn i en utsträckning som tidigare inte förekommit.  

På elmarknaden finns omkring 170 olika nätägare. Om man till detta 

dessutom adderar de omkring 120 elhandelsföretagen samt de berörda 

myndigheterna, primärt då Energimarknadsinspektionen och 

Energimyndigheten, så inser man att det elektrifierade vägsystemet kommer 

att kräva helt andra och mer komplexa planeringsmekanismer än den 

”gamla” väginfrastrukturen.  

För det tredje har elektrifieringen av vägtransportsystemet i många 

avseenden lokala/regionala företecken, vilket bland annat kommer till uttryck 

i att kommunerna i operativ mening är betydligt mer offensiva aktörer än 

staten när det gäller utbyggnad av laddinfrastruktur, främst för personbilar.  

Enligt vissa intervjusvar är dock förhållandet att den lokala och regionala 

nivån flyttar fram sina positioner inte enbart av godo. Några aktörer menar att 

ett stort regionalt inflytande riskerar att leda till alltför varierande 

förutsättningar inom landet, inte minst när det kommer till 

drivmedelsförsörjning och därför efterfrågas starkare statligt ansvar och 

inflytande över helheten. En synpunkt som också återkommer i intervjuerna 

är att det i grunden är positivt med ett större regionalt inflytande över 

infrastrukturplaneringen, men att ett sådant ökat ansvar idag inte matchas av 

tillräckliga planeringsresurser.  

Slutligen, för det fjärde, kan aktörsstrukturens komplexitet komma att 

påverkas av de nya förutsättningarna för finansiering och ägande (se ovan). 

Det är exempelvis inte givet att ett system som elvägar kommer att ha ett 

statligt huvudmannaskap och om det politiska valet faller på en modell för 

finansiering och ägande som liknar den nuvarande drivsmedelsmarknaden, 

så innebär det att aktörsnätverket kommer att bli mycket omfattande. 

Detsamma gäller inom digitaliseringen i stort, där tjänsteleverantörer inom 

privat sektor redan till stor del sätter agendan för den kommande 

utvecklingen genom de tjänster man erbjuder.  

.  
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Figur 3. Aktörsstrukturen - betingelser bakom en ökad komplexitet 

 

 

 

 

 

De fyra nya betingelserna som påverkar komplexiteten i aktörsstrukturen – 

den snabba tekniska utvecklingen, integreringen av vägarna med 

elinfrastrukturen, förskjutningen i initiativkraft från nationell till regional och 

lokal nivå samt de nya förutsättningarna för finansiering och ägande – är 

dessutom på många punkter sinsemellan sammanlänkande. Den tekniska 

utvecklingen skapar exempelvis inte enbart ett behov för Trafikverket att 

interagera med fordonsforskning och fordonstillverkare, utan kan också ställa 

krav på att genom tät samverkan med aktörerna på elmarknaden hantera 

snabbt föränderliga tekniska förutsättningar vad avser gränssnittet mellan 

väginfrastrukturen och andra marknader.  

Vidare skulle man kunna argumentera för att den rättsliga regleringen av 

väg- och elinfrastrukturen rimligen borde få konsekvenser för vilken modell 

för finansiering och ägande för elektrifierade vägar som slutligen väljs. Att 

bygga elvägar kan till exempel ses som ett sätt att sträcka ut systemet för 

elöverföring in på ett nytt användningsområde, vilket är en typ av 

tjänsteproduktion som i övrigt organiseras utifrån principen om reglerade 

marknader. De analyser som gjorts inom ramen för Trafikverkets 

Elvägsprogram tyder på att den rättsliga ramen för elvägar behöver 

tydliggöras. Ska dessa system ses som en del av vägregleringen eller en del 

av elmarknadsregleringen?  
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Sammanfattningsvis finns det alltså en rad utvecklingstendenser som 

kommer att föra in Trafikverket och den nationella planeringen i en ny och 

mer komplex aktörsstruktur. Utvecklingen av elvägar är dock bara ett 

exempel bland flera på nya och komplexa utmaningar som 

klimatmålsanpassningen innebär. Graden av komplexitet är dock starkt 

beroende av vilka politiska vägval som görs kring finansiering och ägande, 

men oavsett om omställningens tyngdpunkt kommer att ligga i privat eller 

offentlig sektor så talar det mesta för att Trafikverkets planeringsmässiga 

handlingsutrymme, som redan med aktuella förutsättningar omgärdas av mer 

komplexa förtecken än tidigare, kommer att utmanas ytterligare i framtiden 
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KLIMATMÅL MED BEGRÅNSAD STYREFFEKT 

 

Otydliga målformuleringar – men ny precisering kan underlätta 

Det mest centrala dokumentet för regeringens styrning av myndigheten 

Trafikverket är Förordning med instruktion till Trafikverket (2010:185). I 

instruktionens första paragraf ange att ”Trafikverket ska verka för att de 

transportpolitiska målen uppnås”. Vidare, i den tredje paragrafen anges att 

”Trafikverket ska samverka med andra aktörer och därvid vidta åtgärder i 

syfte att nå de transportpolitiska målen. De åtgärder som vidtas ska på ett 

effektivt sätt bidra till måluppfyllelsen.” Därtill, i den elfte paragrafen, anges 

att ”Trafikverket ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de 

miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå 

åtgärder för miljöarbetets utveckling.” 

Instruktionen för Trafikverket innehåller alltså inga konkreta riktlinjer vad 

gäller arbetet med att, tillsammans med andra aktörer, minska 

transportsystemets klimatpåverkan. De riktlinjer som finns är i grunden 

implicita och hänvisar vidare till andra och mer övergripande målstrukturer; 

de transportpolitiska målen samt det så kallade generationsmålet.  

Det sistnämnda, det vill säga generationsmålet, är formulerat på en hög 

abstraktionsnivå och anger att det övergripande målet för miljöpolitiken är att 

till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är 

lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges 

gränser. Målet är så allmänt formulerat att det är tveksamt om det är lämpligt 

en myndighetsinstruktion.  

Trafikverkets övergripande målbild anges i de transportpolitiska målen. Det 

övergripande transportpolitiska målet, som beslutades av riksdagen år 1998 

är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. År 2009 

beslutade riksdagen därtill om ett funktionsmål om tillgänglighet, samt ett 

hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa. Funktionsmålet och hänsynsmålet 

är sinsemellan jämbördiga.  

Avsnittet i korthet 

 Trafikverket och den nationella infrastrukturplaneringen har att 

beakta mycket ambitiösa mål vad gäller reduktion av 

transportsektorns klimatpåverkan, men dessa mål är samtidigt 

formulerade på ett sätt som begränsar målens styrande verkan.  

 De främsta bristerna är den uppenbara risken för målkonflikter, 

avsaknaden av politisk vägledning för att hantera sådana 

motstridigheter samt Trafikverkets begränsade möjligheter att på 

egen hand påverka måluppfyllelsen med nuvarande styrmedel.  

 Det är osäkert om den sammanvägning av motstridiga mål för 

transportsektorn som görs i Trafikverkets samlade 

effektbedömningar, med de samhällsekonomiska kalkylerna som 

en väsentlig del kommer att kunna ge tillräckligt tydliga 

styrsignaler för att nå målen.  
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De klimatrelaterade formuleringarna återfinns i det så kallade hänsynsmålet. 

Här anges att transportsystemets utformning, funktion och användning ska 

bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö samt 

miljökvalitetsmålen uppnås.  

Även de transportpolitiska målen ger således i grunden vaga riktlinjer vad 

gäller åtgärder för minskad klimatpåverkan. I regeringens preciseringar av 

hänsynsmålet ges dock tydligare besked. I regeringens klimatpolitiska 

handlingsplan anges att etappmålet för inrikes transporter även ska utgöra 

ett nytt etappmål för det transportpolitiska hänsynsmålet.38 Etappmålet lyder: 

"Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter utom inrikes flyg ska 

minska med minst 70 procent senast 2030 jämfört med 2010”.39  

 

Begränsad rådighet över måluppfyllelsen 

Ansvarig myndighet för uppföljning och utvärdering av de transportpolitiska 

målen är myndigheten Trafikanalys. För att kunna mäta graden av 

måluppfyllnad har Trafikanalys kopplat totalt 15 olika indikatorer till de tre 

målen (se figur 4 nedan). För att göra en sammanvägd bedömning av 

måluppfyllelse för respektive mål har myndigheten utvecklat en särskild 

metod. I korthet går denna metod ut på att för varje indikator skapa ett antal 

nyckelmått. Därefter tillämpas principen att indikatorn aldrig kan utvecklas 

mer positivt än det nyckelmått som utvecklats sämst. På samma sätt fastslås 

vilka indikatorer som ska utgöra nyckelindikatorer för att bedöma 

utvecklingen på målnivå, och även här tillämpas principen om att ”inget går 

bättre än det som går sämst”.40  

Sammantaget har Trafikverket och den nationella transportinfrastruktur-

planeringen att beakta en mål- och uppföljningsstruktur som består av totalt 

tre mål, 15 indikatorer och 70 mått. Vad gäller de tre målen kan man redan 

med en flyktig analys konstatera att Trafikverket inte har full rådighet över 

måluppfyllelse för något av dessa. Går man vidare till de 15 indikatorerna så 

är bilden genomgående densamma och bland de 70 måtten finns det, så vitt 

WSP kan bedöma, endast ett fåtal där Trafikverket har en mer betydande 

egen påverkan på utfallet. Det gäller bland annat det mått som avser 

nettonuvärdeskvot för påbörjade projekt i nationell och regional plan, ett mått 

som är kopplat till det övergripande transportpolitiska målet och dess enda 

indikator ”Samhällsekonomisk effektivitet”. 

Klimatmålet, som inryms i hänsynsmålet och som följs upp via indikatorn 

växthusgasutsläpp, utgör inte något undantag när det gäller styrbarhet. 

Slutsatsen att Trafikverket har ett begränsat eget inflytande över 

växthusgasutsläppen behöver knappast någon mer utförlig motivering. Detta 

förhållande avspeglas även i de fyra mått som Trafikanalys valt ut för att 

mäta måluppfyllelse: 

 Andelen förnybar energi inom transportsektorn 

 Leveranser av fordonsgas 

 Leveranser av förnybara flytande drivmedel 

 Utsläpp av växthusgaser per trafikslag (nyckelmått)  

                                                      
38 Prop 2019/20:65 
39 Prop. 2016/17:146, bet. 2016/17:MJU24, rskr. 2016/17:320.  
40 Trafikanalys (2019) 
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Det är huvudsakligen i samspelet mellan ekonomiska styrmedel, 

fordonsmarknaden samt marknaden för drivmedel som det bestäms hur 

transportsektorn utvecklas i förhållande till dessa mått. Trafikverkets verktyg 

för att påverka utfallet är huvudsakligen att via investeringsverksamheten 

och andra åtgärder stimulera överflyttning från vägtransporter till järnväg och 

sjöfart. Vissa mindre effekter skulle även kunna nås genom exempelvis 

sänkta hastighetsgränser. Därtill kommer olika mer specialinriktade åtgärder 

som Stadsmiljöavtal, Program Elvägar mm.  

Det är möjligt att den tekniska utvecklingen i framtiden kommer att ge 

Trafikverket större möjlighet att på ett mer direkt sätt påverka 

transportsektorns klimatutsläpp, exempelvis genom investeringar i elvägar 

för tunga transporter. Den samlade bilden är ändå att Trafikverket har en 

begränsad egen rådighet över transportsektorns måluppfyllelse och det 

gäller även då klimatmålen operationaliseras i termer av indikatorer och mått.  

 

Figur 4. Transportpolitiska mål och tillhörande indikatorer 

 

Källa: Trafikanalys 

Anm: Figuren speglar inte fullt ut regeringens förtydligande att funktionsmålet framöver behöver 

utvecklas inom ramen för hänsynsmålet.  

 

Potentiella målkonflikter 

Figur 4 ovan illustrerar att den transportpolitiska målstrukturen innehåller en 

rad potentiella målkonflikter, vilket i sin tur innebär en risk för att planeringen 

ställs inför svåra avvägningsproblem. Systemet med utpekande av 

nyckelindikatorer för att mäta måluppfyllelsen lindrar endast dessa problem 

marginellt. Ett skäl är att nyckelindikatorerna endast pekar ut de indikatorer 

inom respektive mål man främst ska lägga vikt vid, medan de inte ger någon 

vägledning för hur man ska hantera motstridigheter mellan målen.  
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En potentiell målkonflikt återfinns i relationen mellan funktions- och 

hänsynsmålet. Regeringen har dock, som ovan nämnts, i den klimatpolitiska 

handlingsplanen, som lämnades till riksdagen i december år 2019, angivit 

som ett förtydligande att funktionsmålet framöver ”behöver utvecklas inom 

ramen för hänsynsmålet”. Regeringen avser här uppnå en situation där ”den 

samlade utvecklingen inom transportsystemet ska leda till att klimatmålet för 

transporter nås”. Det finns dock inte något krav på att varje enskild åtgärd 

”måste bidra till att uppfylla klimatmålet”.41 Huruvida detta klargörande 

kommer att leda till en förenklad avvägning mellan de två huvudsakliga 

målen för transportsektorn återstår att se. 

Sammanfattningsvis kan konstatera att den målstruktur som är ägnad att 

vägleda den nationella infrastrukturplaneringen innehåller motstridigheter 

och tillämpningssvårigheter som ger en komplex utgångspunkt för en 

fungerande mål- och resultatstyrning. Målen är motstridiga, svåra att följa 

upp och Trafikverket har överlag litet inflytande över den övergripande 

måluppfyllelsen.  

 

Trafikverkets tillämpning av klimatmålen 

I praktisk mening kan Trafikverkets operationalisering inom den givna 

målstrukturen tolkas som att samhällsekonomisk effektivitet, uttryckt i termer 

av kalkylerad samhällsekonomisk nettonytta, väger tungt i de prioriteringar 

som görs inom ramen för den nationella planeringen.  

Det går även att observera en syn, såväl inom Trafikverket som bland 

fristående aktörer, exempelvis transportekonomer, som innebär att den 

samhällsekonomiska kalkylen kan fungera som ett verktyg för att hantera 

konflikter mellan å ena sidan det övergripande transportpolitiska målet och å 

andra sidan funktions- respektive hänsynsmålet. Med ett sådant 

angreppssätt kan det vara rimligt att fokusera utvecklingsarbetet i 

operationaliseringen av målstrukturen på att kvantifiera och prissätta de 

klimateffekter som genereras av de investeringar som är föremål för analys.  

Om man lyckas få priserna på olika komponenter att avspegla de 

samhällsekonomiska värderingarna, inklusive klimataspekter, bör den 

samhällsekonomiska kalkylen ge en bra fördelning av resurser mellan olika 

åtgärder. I sammanhanget kan det nämnas att Trafikverkets så kallade 

ASEK-grupp nyligen gjort en kraftfull uppjustering av den CO2-värdering som 

rekommenderas i samhällsekonomiska kalkyler på transportområdet, från 

1.14 till 7 kr per kilo utsläpp.42 Detta kan ses som ett sätt att uppnå en 

tydligare klimatmålsanpassning redan i urvalet av framtida åtgärder i 

transportinfrastrukturen. 

I intervjuerna har det framkommit att många aktörer inom det transport- och 

infrastrukturella fältet uppfattar Trafikverket som en prognos- snarare än en 

målstyrd organisation.43 Ett väsentligt inslag i den allmänna 

samhällsutvecklingen är att transportvolymerna ökar, till följd av en ökande 

specialisering och ökande handel, men också som följd av den relativt 

kraftiga folkökningen.  

                                                      
41 Prop 2019/20:65 
42 Trafikverket (2019) 
43 Intervju med företrädare för Fossilfritt Sverige (2019-11-05) samt Länsstyrelsen i Stockholm 
(2019-11-21).  
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Om man i planeringen utgår från att den samhällsekonomiska kalkylen i allt 

väsentligt kan balansera de motstridigheter som finns mellan de 

transportpolitiska målen är risken uppenbar att prognoser över 

trafikutvecklingen kommer att bli styrande för prioriteringarna. Detta eftersom 

prognostiserade trafikflöden och de restidsvinster som genereras av dessa 

får ett stort genomslag i de samhällsekonomiska kalkylerna. En diskussion 

finns dock om prognosarbetet behöver förändras för att i större utsträckning 

ta hänsyn till att ytterligare styrmedel kommer att behövas för att nå CO2-

reduktionsmålen (se även nedan).  

Sammanfattningsvis kan WSP konstatera att Trafikverket och den nationella 

infrastrukturplaneringen har att beakta mycket ambitiösa mål vad gäller 

transportsektorns klimatpåverkan, men att dessa mål samtidigt är 

inkonsistenta, svåra att operationalisera och har adderats till en redan i 

utgångsläget mycket komplex målstruktur. Sammantaget gör detta att 

målens styrande verkan kan ifrågasättas.  

Det finns en uppenbar risk för målkonflikter, det saknas tydlig politisk 

vägledning för att hantera sådana motstridigheter och Trafikverkets har 

begränsade möjligheter att på egen hand påverka måluppfyllelsen. Därtill är 

det osäkert om Trafikverkets hantering av målkonflikterna, primärt då genom 

att utveckla den kvantitativa sammanvägning som görs inom den 

samhällsekonomiska kalkylen, kommer leda ge tillräckligt tydliga styrsignaler 

i den egna verksamheten och därmed resultatera i en verksamhet som står i 

samklang med  de politiskt formulerade klimatmålen. 

För Trafikverkets arbete med att klimatmålsanpassa transportsystemet är 

detta givetvis ett förhållande som försvårar valet av åtgärder. Det blir helt 

enkelt svårt att bedöma vilka åtgärder som ska väljas för att nå en 

måluppfyllelse. 
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PLANERING UNDER VERKLIG OSÄKERHET  

 

 

Osäkerheter kopplade till politik, teknisk utveckling  

I den ideala rationalistiska planeringsmodellen är planeraren så 

välinformerad att det inte förekommer några osäkerheter som hindrar en 

korrekt allokering av resurser och åtgärder. I realiteteten kommer dock alltid 

planeringen att behöva hantera betydande osäkerheter.  

Ett första block av osäkerheter kan kopplas till planeringens beroende av 

politiska beslut. En politisk rationalitet, som kan leda till relativt vaga och 

mångdimensionella mål, kontrasteras ofta mot en administrativ och 

organisatorisk verklighet där myndigheter har till uppgift att omsätta vaga mål 

i praktisk verksamhet. Att det finns osäkerheter kopplade till den politiska 

målstyrningen är något som den nationella planeringen har haft att hantera 

under lång tid, men som WSP diskuterar ovan accentueras problematiken 

när det kommer till klimatmålen och hur dessa ska vägas av mot andra 

politiska viljeyttringar.  

En annan källa till politiskt betingad osäkerhet ligger i resurstilldelningen, 

som i de flesta offentliga budgetsystem endast med säkerhet kan bedömas 

på ett års sikt. Som det argumenteras för ovan så finns det därtill såväl 

tekniska som offentlig-finansiella faktorer som talar för att traditionell 

anslagsfinansiering i allt större utsträckning kommer att kompletteras med 

intäkter från avgifter eller predestinerade skatter. Det innebär en förskjutning 

från politiskt betingad osäkerhet till en mer kommersiellt baserad risk. 

Huruvida detta innebär en överlag ökad eller minskad risk eller osäkerhet för 

en myndighet som Trafikverket är en öppen fråga.  

I ett andra block återfinns osäkerheter som i grunden är av samma natur 

som de som privata företag och organisationer har att hantera. Det handlar 

således dels om i huvudsak produktionstekniska osäkerheter kring 

kostnaden för att tillhandahålla en viss tjänst, dels osäkerheter kring framtida 

efterfrågan på densamma. En tredje osäkerhet, med stor potentiell påverkan 

på såväl kostnader som efterfrågan, ligger i den ofta svårprognostiserade 

tekniska utvecklingen och innovationstakten.  

Avsnittet i korthet 

 Trafikverkets nationella planering påverkas av såväl politisk, 

ekonomisk som teknisk osäkerhet. 

 Det är centralt att göra en distinktion mellan risk och verklig 

osäkerhet, där det senaste inte går att hantera med gängse 

metoder, som riskdifferentiering och riskomfördelning.  

 Klinmatmålsanpassningen av transportsystemet är i många 

avseenden förknippad med verklig osäkerhet snarare än risk.  

 Ett ökat inslag av verklig osäkerhet ställer högre krav på 

flexibilitet i planeringen. 
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Som redan diskuterats kringgärdas exempelvis elektrifieringen av 

transportsystemet av betydande osäkerheter kring den tekniska 

utvecklingen. Många av de aktörer som intervjuats poängterar att en tydlig 

strategi från staten för att hantera dessa osäkerheter är avgörande för hur 

snabbt omställningen kan ske.44 Denna uppfattning tycks även delas av 

privata investerare, vars vilja att ensamma bära innovationsrisk tycks vara 

liten, eller som en av de intervjuade uttryckte det: ”Man vill veta vilken häst 

man ska satsa på”.45 Uppenbarligen vill man att staten ska ta reda på det.  

Slutligen, i ett tredje block, återfinns osäkerheter som kan härledas till alla de 

friktioner som riskerar att uppstå mellan planeringsapparaten och det 

omgivande samhället (exklusive i relation till uppdragsgivaren som 

behandlats ovan). Friktioner i samspelet med andra samhällsaktörer kan ge 

upphov till betydande osäkerheter kring såväl planeringens tidsutdräkt som 

slutliga kostnader för de åtgärder som planeras.  

 

Risk kontra osäkerhet 

När man diskuterar planering under stor osäkerhet kan det finnas anledning 

att i enlighet med Frank Knights klassiska verk från år 1921 göra en 

distinktion mellan ”verklig osäkerhet” (”true uncertainty”) och ”risk”.46 I bägge 

fallen har aktören att hantera ofullständig information om framtiden, men 

skillnaden dem emellan ligger i att risk går att kalkylera/sätta odds på.  

En typisk situation när det råder risk men inte verklig osäkerhet är när ett 

försäkringsbolag ska utfärda en ny villaförsäkring. Bolaget kan inte med 

säkerhet veta om villan kommer att brinna ned eller utsättas för annan typ av 

skada, men man har tillräckligt med historisk skadestatistik för att med god 

precision bedöma sannolikheten för att så kommer att ske. Men om samma 

försäkringsbolag ska bedöma hur marknaden för villaförsäkringar, i termer av 

produktutveckling och konkurrenter, ter sig om låt oss säga trettio år, så är 

det snarare frågan om verklig osäkerhet. 

Av detta följer att risk, till skillnad från verklig osäkerhet, är något som är 

relativt enkelt att hantera med gängse metoder, då primärt genom 

diversifiering och riskomfördelning. Det innebär dock inte att man är 

hänvisad till ren intuition för att hantera verklig osäkerhet och två 

huvudstrategier som ofta lyfts fram i litteraturen är ”operational hedging 

strategy” samt ”flexible strategy”. Bägge dessa strategier handlar i grunden 

om att hantera osäkerheter genom att på olika sätt bygga in flexibilitet i 

organisationens verksamhet.47  

De osäkerheter kring klimatmålsanpassningen i stort, med elektrifieringen av 

vägtransportsystemet som ett exempel som Trafikverket försöker hantera är 

överlag mer att betrakta som verkliga osäkerheter än risker. Det innebär i sin 

tur att det är angeläget att skapa förutsättningar för ökad flexibilitet i den 

nationella infrastrukturplaneringen.  

Ett exempel på en åtgärd i den andan är de utvecklingsinsatser som görs 

inom ramen för Trafikverkets Program Elvägar. Dessa insatser syftar till att 

                                                      
44 Detta framkommer t ex i intervju med företrädare för Länsstyrelsen i Stockholm (2019-11-21), 
Swedish electromobility centre (2019-12-03), Power Circle (2019-11-22) samt Macquarie 
Infrastructure and Real Assets 2019-11-08. 
45 Intervju med företrädare för Macquarie Infrastructure and Real Assets 2019-11-08. 
46 Knight (1921) 
47 Se tex Friberg (2015) 
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skapa den kunskapsbas som krävs för att när det väl finns tillräcklig politisk, 

ekonomisk och teknisk uppbackning snabbt komma igång med de åtgärder, 

bl.a. investeringar, som kan krävas. Även om Trafikverket genom detta 

program skapat viss flexibilitet är en återkommande uppfattning bland de 

aktörer WSP intervjuat dock att den nationella planeringens signum snarare 

är inflexibilitet. Detta kommer bland annat till uttryck i långa beslutsprocesser 

samt en upplevd oförmåga att etablera samarbeten med externa aktörer.48  

Som redan berörts förefaller privata placerare vara relativt ovilliga att bära 

den risk, eller snarare den verkliga osäkerhet som kringgärdar investeringar i 

exempelvis infrastruktur för att etablera storskaliga system med elvägar. Mot 

den bakgrunden förefaller det rimligt att staten tar ett betydande ansvar för 

exempelvis utbyggnaden av elvägar, åtminstone initialt. Andra tekniker, som 

batteriförsedda fordon, förefaller enklare kunna hanteras av marknaden. 

Saken kan dock komma i ett annat läge när de tekniska och politiska 

osäkerheterna skingrats något och de kvarvarande osäkerheterna mer har 

att göra med de rent kommersiella förutsättningarna. I en sådan situation 

omgärdas såväl utbyggnad som förvaltning av befintlig infrastruktur sannolikt 

mer av risker än verkliga osäkerheter och traditionella metoder för 

riskhantering blir mer relevanta att tillämpa.  

Frågan om riskomfördelning kan då aktualiseras, det vill säga om staten har 

rätt kompetens att hantera de kvarvarande hindren, eller om dessa bäst 

hanteras genom alternativa finansierings- och ägarformer. I en situation som 

den nuvarande talar mycket för att flera möjliga lösningar för att åstadkomma 

förändringar för att nå klimatmålen behöver prövas, och att därför 

öppenheten för olika organisatoriska och finansiella lösningar behöver vara 

stor.  

 

 

 

                                                      
48 Detta framkommer bland annat i intervju med företrädare för Region Stockholm 2019-11-26.  
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TRE ALTERNATIVA MODELLER 

 

Klimatmålsanpassningen kommer att ställa Trafikverkets planerande och 

förvaltande verksamhet inför svåra utmaningar, och som diskuteras ovan 

finns det argument som talar för att den befintliga verksamhetsmodellen inte 

kommer att kunna hantera dessa utmaningar på ett tillfredsställande sätt. 

Klimatmålen i kombination med omfattande förändringar på det finansiella 

och tekniska området skapar radikalt ändrade yttre förutsättningar för 

verksamheten. Kontrasten är tydlig mot tidigare decenniers mer långsamma 

och successiva utveckling av omvärldsförutsättningarna.  

Finns det något alternativ modell som bättre svarar upp mot de behov som 

identifieras i denna rapport? WSP menar att man schematiskt kan föra 

samman de alternativ som står till buds i tre olika vägval, eller snarare 

grundmodeller:  

 Stegvis förändring 

 Bred samverkan 

 Ägarmångfald 

Det är viktigt att poängtera att dessa tre modeller inte utesluter varandra, 

utan pekar på olika utvecklingsvägar som i praktiken kommer att behöva 

kombineras för att nå framgång. Nedan beskrivs de tre olika modellernas 

särart, huvudsakligen ur ett övergripande teoretiskt perspektiv.  

STEGVIS UTVECKLING 

Denna modell bygger vidare på den befintliga modellen för planering och 

förvaltning av transportinfrastrukturen. Nödvändiga förändringar görs stegvis 

och i sådan begränsad omfattning att man inte äventyrar modellens 

grundstruktur. Modellens modifieras utifrån två huvudspår: 

Det första utvecklingsspåret innebär att man söker efter förändringar som är i 

harmoni med modellens rationalistiska ursprung. Dessa förändringar görs i 

hela planeringskedjan och inleds lämpligen med en översyn av den 

Avsnittet i korthet 

 En omprövning och reformering av det nuvarande systemet för 

planering och förvaltning av transportsystemet kan schematiskt 

följa tre alternativa utvecklingslinjer; (1) stegvis utveckling, (2) 

bred samverkan eller (3) ägarmångfald.  

 Stegvis utveckling innebär en punktvis reformering av dagens 

planeringsmodell.  

 Bred samverkan är en modell som tar fasta på att Trafikverket 

inte ensamt kan överblicka och styra utvecklingen, utan behöver 

söka bred samverkan med andra aktörer, såväl i privat som i 

offentlig sektor.  

 Ägarmångfald innebär en mer tydlig ombalansering av 

huvudmannaskapet för infrastrukturen från offentlig till privat 

sektor.  
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målstruktur som Trafikverket har att arbete med. Detta i syfte att klargöra 

övergripande politiska prioriteringar och skapa en starkare koppling mellan 

klimatmålen och verktygen som står till buds för att nå en måluppfyllelse. 

Vidare, i inriktnings- och åtgärdsplaneringen, görs resursförstärkningar för att 

med hjälp av en mer omfattande kvantitativ informationsinsamling och 

förfinade samhällsekonomiska analysmetoder hantera de övergripande 

osäkerheter som präglar den nya planeringsmiljön.  

Trafikverkets begränsade rådighet över klimatmålsuppfyllelsen hanteras i 

huvudsak genom att på bred front utveckla verktyg för känslighets- och 

scenarioanalys, varigenom man bättre kan överblicka konsekvenserna av 

bland annat nya ekonomiska styrmedel och introduktionen av ny teknik. 

Det andra utvecklingsspåret handlar om att hantera den befintliga 

planerings- och styrmodellens tillkortakommanden genom pragmatiska ad 

hoc-lösningar som leder mot klimatmålen. Detta kan vara koncept som tillåts 

gå stick i stäv med en rationalistisk planeringsfilosofi, så länge de tillämpas i 

en sådan begränsad omfattning att inte hela planeringssystemet utmanas. 

Om det av klimat- och finansieringsskäl är motiverat kan utökade inslag av 

förhandlingsplanering till exempel tillåtas, men konceptet tillämpas här 

restriktivt och i huvudsak för väl avgränsade projekt och/eller geografier. 

Slutligen, för att hantera en utveckling med starka lokala och regionala 

förtecken, exempelvis vad gäller utbyggnaden av laddinfrastruktur, kan man 

därtill överväga att stärka det regionala inflytandet över den nationella 

planeringen, men då i huvudsak via befintliga strukturer såsom länsplanerna. 

BRED SAMVERKAN 

Den kritik som under flera decennier riktats mot den rationella planerings- 

och styrmodellen har motiverat alternativa typer av planeringsteoretiska 

inriktningar som i högre grad bejakar det faktum att planeringen i praktiken 

präglas av aktörer med olika (mer eller mindre legitima) intressen och 

perspektiv, men alltjämt ömsesidigt beroende av varandras resurser.49  

En gemensam utgångspunkt för flera av dessa modeller är att en väl 

fungerande planeringsapparat måste beakta den rationalitet som styr det 

politiska beslutsfattandet, men också ta hänsyn till den verklighet där 

planeringen bedrivs. Det innebär till exempel att man distanserar sig från det 

rationalistiska grundantagandet att det finns ett väl definierat, objektivt 

allmänintresse. Istället betonas den mångfald av preferenser som präglar ett 

modernt samhälle. Planerarens roll förändras från att vara suverän uttolkare 

av allmänintresset till att fungera som facilitator för en komplex och i många 

stycken förutsättningslös beslutsprocess som involverar en mängd aktörer 

från olika sektorer och nivåer av samhället.  

En utveckling av planerings- och styrningsformerna enligt denna 

samverkansorienterade modell tar fasta på att Trafikverket inte ensamt kan 

överblicka och styra en utveckling som leder mot klimatmålen, utan måste 

söka bred samverkan med andra aktörer, såväl i privat som i offentlig sektor.  

                                                      
49 Se t ex Willson (2001) 
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Trafikverkets uppdrag förändras och breddas. Planering, byggande och 

förvaltning av infrastruktur är kvar som en viktig del, men huvuduppgiften blir 

nu snarare att koordinera, driva på och övervaka en komplex aktörsstruktur. 

Myndigheten får även ett tydligt informations- och främjandeuppdrag och 

ytterligare tonvikt läggs vid finansiering och samordning av FoU-insatser.  

Idén om att hantera de osäkerheter som kringgärdar 

klimatmålsanpassningen genom att från central nivå förstärka resurserna till 

informationsinsamling och utvecklad samhällsekonomisk analysmetodik 

tonas ned. Ett minst lika viktigt verktyg för att hantera osäkerhet och risk blir 

ökad interaktion med det omgivande samhället. 

Vidare innebär modellen att organisering i förvaltningsform på statlig nivå 

inte längre är den givna utgångspunkten. Istället utvecklas andra former för 

ägande och förvaltning, exempelvis offentligt ägda bolag, parallellt med att 

det sker en tydlig ansvarsförskjutning från statlig till regional nivå. I dessa 

organisationsformer är det ofta enklare att utforma samverkan mellan olika 

aktörer där ansvar och finansiering matchas, jämfört med formen statlig 

myndighet. 

Det nya perspektivet på förvaltning och ägande, men också modellens 

metod för att hantera risk i samverkan med andra aktörer, innebär en 

förändrad syn på finansieringsfrågan. Statlig anslagsfinansiering kvarstår, 

men kompletteras med alternativa finansieringskällor.  

Det växande intresset från stora institutionella placerare för investeringar i 

grön infrastruktur kanaliseras in i verksamheten och utgör ett viktigt 

komplement till traditionell finansiering. Det innebär att myndighetens anslag 

får en annan struktur, där en väsentligt större del av utrymmet används som 

delfinansiering i investeringar och verksamheter med en annan huvudman. 

Dessa åtgärder kommer att kräva relativt omfattande och principiellt 

komplicerade överväganden, inte minst i relation till de principer som idag 

kännetecknar ekonomistyrning i staten.    

Förhandlingsplanering kan få en mer framträdande roll och i vissa fall 

övertas planeringsansvaret helt av offentligt ägda bolag. Trafikverkets roll 

förändras ännu mer än idag från att ensam göra prioriteringar inom en given 

ram till att facilitera en komplex process, där såväl urvalet av 

investeringsobjekt som tillgängliga investeringsmedel bestäms av flera 

parallella utvecklings- och förhandlingsprocesser med svag inbördes 

koppling.  

ÄGARMÅNGFALD  

Precis som namnet antyder innebär denna modell att ägande och förvaltning 

av infrastrukturen övergår från att vara ett främst offentligt åtagande till att 

vara en angelägenhet också för privat sektor. Modellen bygger på 

antagandet att det uttalade intresset för investeringar i hållbara tillgångar 

som märks i den finansiella sektorn har sådan bärkraft att den kan ge 

väsentliga bidrag till finansieringen av klimatmålsanpassningen, och därmed 

begränsa den offentligfinansiella belastningen.  

En typ av kritik som riktats mot den rationella planeringsmodellen tar sin 

utgångspunkt i ekonomisk teori, där det framhålls att offentlig styrning är svår 

att förena med samhällsekonomisk effektivitet. Problem förknippade med 
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framför allt bristande eller snedvridande incitament och ofullständig 

information ger upphov till omfattande transaktionskostnader i en offentligt 

styrd organisering av transportsystemet och infrastrukturen.  

Detta är särskilt fallet där aktörsmångfalden är stor och relationen mellan 

aktörer är distanserad utan långsiktiga relationer mellan parterna. Priset 

(eller i detta fall snarast kostnaden) på en vara eller tjänst blir då viktigare än 

tilliten mellan parterna som handlar med den.  

Genom att överlåta ansvaret för infrastrukturen på privata aktörer skapas ur 

detta perspektiv förutsättningar för att utbud och efterfrågan möts utan 

onödig friktion, vilket kan öka den samhällsekonomiska effektiviteten. 

Investeringar genomförs där den potentiella företagsekonomiska 

avkastningen är högre än kostnaderna för att genomföra den. Samverkan 

sker där parterna uppfattar att samverkan ger förutsättningar för avkastning 

och undviks där det kostar mer än det ger. 

Eftersom viss typ av infrastruktur har egenskaper som påminner om vad man 

i teoretiska sammanhang kallar för kollektiva varor är en marknadsmodell 

förknippad risken att det uppstår monopol- eller åtminstone 

oligopolmarknader, i synnerhet på lokal/regional nivå, där såväl utbud som 

priser sätts på samhällsekonomiskt ineffektiv nivå. 

En modell med ändrade huvudmannaskap förutsätter mot den bakgrunden 

någon form av offentlig reglering. Med ett utökat ansvar hos aktörer i privat 

sektor för transportinfrastrukturen förefaller det rimligt att det blir 

Trafikverkets eller någon annan myndighets uppgift att säkerställa att 

marknadens aktörer följer de lagar och regler som riksdag och regering 

beslutat om. Förhållandet kan liknas vid andra infrastrukturområden, som 

elmarknaden och fjärrvärmemarknaden, där Energimarknadsinspektionen 

har uppgiften att utöva tillsyn över företagen i sektorn. 

Tillsynsmyndigheten kommer att behöva ha ett bredare mandat än att endast 

bevaka regelefterlevnad. Andra viktiga komponenter i myndighetens uppdrag 

blir att tolka och precisera lagstiftarens intentioner samt att säkerställa att 

kunderna är välinformerade om priser och andra villkor på marknaden. I det 

fall tillhandahållande av transportinfrastrukturtjänster kräver koncession, det 

vill säga tillstånd att bedriva verksamhet, blir även tillståndsprövning en 

central del i tillsynsmyndighetens uppdrag.  

FÖR- OCH NACKDELAR MED DE OLIKA MODELLERNA 

Gemensamt för de olika verksamhetsmodeller som under senare tid vuxit i 

styrka och tillämpning är att de leder till att en planerande och förvaltande 

myndighet som Trafikverket behöver arbeta med en vidare krets av aktörer 

och samverka med dessa. Detta är en utveckling som i mångt och mycket 

avspeglar förhållningssätt och funktion på marknader, mer än det som brukar 

prägla traditionella myndigheter.  

Utbudet av lösningar och tjänster tillhandahålls och utformas i nära dialog 

med de brukare och andra intressenter som har nytta av tjänsterna. Genom 

detta kommer verksamheter att löpande förändras och anpassas till 

brukarnas önskemål, och idealt i former som är mer flexibla och dynamiska 
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än den traditionella statliga politiskt styrda myndighetsformen. Utvecklingen 

förefaller således leda i en riktning som passar den nya planeringsmiljön väl, 

med stora anpassningsbehov och en osäkerhet. 

Det finns samtidigt anledning att uppmärksamma det faktum att alla modeller 

har sina för- och nackdelar och att det därför finns goda skäl att kombinera 

inslag av dessa. Snarare än att ersätta ett system med ett annat kan det 

därför i praktiken finnas anledning att identifiera sådana förutsättningar som 

talar för respektive mot de olika modellerna. Av tidigare avsnitt framgår ett 

tydligt behov av att i högre utsträckning bejaka inflytandet av fler aktörer i 

infrastrukturplaneringen, men klimatmålsanpassningen av transportsystemet 

kommer också kräva åtgärder inom ramen för Trafikverkets egen 

verksamhet. 

Klimatmålsanpassning som vidtas med utgångspunkt i modellen stegvis 

utveckling är lämplig vid planering och förvaltning av den del av Trafikverkets 

anläggningar, i de fall då beroendet av andra aktörer är relativt begränsat 

eller där relationen till andra aktörer inte påverkas i någon större utsträckning 

av att åtgärder vidtas.  

Som diskuterats ovan är Trafikverkets begränsade rådighet över 

måluppfyllelsen en av de mest komplicerade utmaningarna att hantera för att 

klara klimatmålsanpassningen. Sett isolerat talar detta förhållande för att 

stegvis utveckling i dess renodlade form inte är ändamålsenlig och att 

klimatmålsanpassningen snarare bör hanteras inom ramen för 

verksamhetsmodell som tillåter en mer omfattande interaktion med andra 

aktörer. 

Fördelarna med klimatmålsanpassning som sker i enlighet med stegvis 

utveckling är dock att utfallet av olika åtgärder är relativt lätta att kontrollera, 

samt att modellen främjar en hög grad av konsistens i verksamheten. Den 

sistnämnda egenskapen kan exempelvis nyttjas för att standardisera och 

strukturera ett transportsystem, som med en annan organisationsmodell och 

i tider av snabb teknologisk och kommersiell utveckling riskerar att bli för 

uppsplittrat. 

Klimatmålsanpassningen har att förhålla sig till betydande osäkerheter kring 

den teknologiska utvecklingen och hur väl dessa osäkerheter hanteras 

kommer sannolikt får ett betydande genomslag på hur snabbt anpassningen 

kan ske. Stegvis utveckling, som baseras på att det offentliga behåller sitt 

åtagande på infrastrukturområdet, skulle i detta avseende kunna ha en tydlig 

fördel, nämligen att staten utifrån ett strikt finansiellt perspektiv kan bära risk i 

en långt större omfattning än någon annan aktör. 

Men, som diskuterats ingående ovan så präglas den miljö där 

klimatmålsanpassningen ska ske av en betydande aktörsmångfald och ett för 

Trafikverkets vidkommande begränsat eget inflytande över måluppfyllelsen. 

När det finns mer att vinna på samarbete med andra aktörer finns det istället 

anledning att agera inom ramen för modellen bred samverkan.  

När det ömsesidiga beroendet mellan Trafikverket och andra parter är stort, 

till exempel för att anläggningarna rent fysiskt är tätt sammanflätade, stärks 

förutsättningarna för måluppfyllelse om parterna i samverkan bedriver sina 

respektive verksamheter mot gemensamma mål. Ett konkret exempel på en 

situation där bred samverkan skulle kunna vara att föredra framför stegvis 

utveckling är av utvecklingen av elvägar för tunga transporter, som 
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förutsätter ett nära samarbete med aktörer på såväl el- som 

telekommarknaden. 

Till fördelarna med bred samverkan hör vidare att modellen utgör en 

plattform för att tillvara det engagemang och den kunskap kring grön 

infrastruktur som nu i snabb takt utvecklas bland institutionella placerare. 

Nya former av överbryggningsfinansiering innebär dock inte något långsiktigt 

resurstillskott. Nyttan av att interagera med finansmarknaden handlar 

snarare om att delta i uppbyggnaden av och få access till en ny kunskapsbas 

kopplad till gröna infrastrukturlösningar.  

Såväl hierarkiska organisationsformer (som i modellen för stegvis 

utveckling), som samarbeten (enligt modellen för bred samverkan), kan 

medföra höga transaktionskostnader som skapas av att koordinering av 

systemets olika delar sker onödigt byråkratiskt, eller i ”överambitiösa” 

samarbetsformat. I vissa situationer kan sannolikt samma processer drivas 

med större effektivitet under mer marknadsmässiga former, vilket ovan 

representeras av modellen ägarmångfald.   

Det kan exempelvis vara aktuellt om en ny grön teknik mognat till den grad 

att riskpremien sjunkit under vad marknadsaktörer bedömer ge 

förutsättningar för en lönsam verksamhet. Det kan också vara i sammanhang 

där det finns en väsentlig outnyttjad kommersiell potential i en befintlig 

anläggning, som det offentliga saknar kompetens och/eller tillräckliga 

drivkrafter för att tillvarata.  

En viktig förutsättning för klimatmålsanpassning i enlighet med modellen 

ägarmångfald är dock att det går att undvika ineffektiv monopolprissättning, 

antingen genom offentlig reglering eller att marknaden kännetecknas av 

tillräcklig konkurrens.  

Frågan om en mer spridd ägarbild i transportinfrastrukturen har i övrigt 

berörts i den rapport kring ägarväxling mm (Bergström mfl, 2019) som ovan 

berörts. Rapporten visar på möjligheter och utmaningar med ett breddat 

ägande, där noder av olika slag i transportsystemet kan vara de som 

tydligast kan ges en breddad ägarbas. Men som rapporten kring alternativ 

finansiering av höghastighetsjärnväg (Trafikverket, 2017) pekar på finns det 

möjligheter att bygga samverkansmodeller för stora, miljömässigt önskade, 

projekt också med samverkan mellan offentliga och privata aktörer.  

KONKRETA EXEMPEL PÅ KLIMATMÅLSANPASSNING 

För att nå en bättre måluppfyllelse när det gäller klimatmålen för 

transportsektorn, finns det goda skäl att pröva formerna för Trafikverkets 

verksamhet, såväl när det gäller planering av åtgärder framöver som för 

ägande, finansiering och förvaltning av den befintliga infrastrukturen. WSP 

menar att man schematiskt kan sortera de alternativ som står till buds på en 

skala med olika grad av decentraliserad makt/inflytande över finansieringen 

och förvaltningen av transportsystemet. 
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Figur 5. Exempel på åtgärder för att främja omställningen av transportsystemet utifrån 

graden av inflytande från olika aktörer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedan beskrivs och analyseras i detalj de olika åtgärder som återfinns i figur 

5 ovan. Det är viktigt att poängtera att föreslagna åtgärderna inte gör 

anspråk på att utgöra heltäckande reformprogram, utan mer ska ses som 

konkreta exempel på möjliga utvecklingsområden. Det är heller inte så att 

någon enskild åtgärd ensamt kan förväntas åstadkomma en radikal 

omställning av transportsystemet. Mer sannolikt behövs en kombination av 

åtgärder som tillämpas i sammanhang de är särskilt lämpade för. Nedan 

beskrivs de olika åtgärderna samt ges ett antal exempel på konkreta 

förändringar som ryms inom respektive modell.  

 

Utvecklad samhällsekonomisk analys och prognosmetodik 

I den stegvisa utvecklingsmodellen hanteras de stora osäkerheter som 

omgärdar omvärldsförutsättningarna, bland annat den snabba tekniska 
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utvecklingen, huvudsakligen genom att bygga vidare på och förfina den 

samhällsekonomiska analysmetodiken.  

En möjlig strategi vore i detta avseende vore att utveckla metoder för att 

hantera risk i den samhällsekonomiska kalkylen, till exempel genom att 

differentiera kalkylräntan eller tillämpa kortare avskrivningstid på 

investeringar som bedöms vara förknippade med högre risk.  

Trafikverkets samhällsekonomiska analysmetodik har fått kritik, även internt, 

för att den tenderar att leda fram till en struktur på den nationella 

investeringsplanen som inte står i överensstämmelse med klimatmålen. Det 

är mot denna bakgrund man ska betrakta att Trafikverket nyligen beslutat att 

höja rekommenderad koldioxidvärdering från 1,14 till 7 kr per kilo.50  Effekten 

av denna förändring kommer dock sannolikt bli tämligen blygsam, eftersom 

koldioxidutsläpp även med en kraftigt höjd värdering fortfarande utgör en 

förhållandevis liten post i den samhällsekonomiska kalkylen.  

En förändring som troligen skulle större effekt på planeringsutfallet är att öka 

precisionen i de trafikprognoser som ligger till grund för den nationella 

planeringen. Den nationella planeringen utgår från Trafikverkets så kallade 

basprognos, vilket är en framskrivning av trafikutvecklingen baserad på 

redan beslutade ekonomiska styrmedel. Att basera prognoser på oförändrad 

ekonomisk politik är inget unikt, tvärtom. Antagandet om oförändrade 

regelverk är exempelvis en grundprincip i Konjunkturinstitutets och 

Ekonomistyrningsverkets prognoser över de offentliga finanserna.  

För att nå transportsektors klimatmål kommer det dock högst sannolikt att 

krävas förstärkta ekonomiska styrmedel, vilket i sin tur kommer att påverka 

transportefterfrågan och fördelningen mellan transportslagen och därmed 

behovet av ny infrastruktur. Konjunkturinstitutet har i en aktuell rapport 

kommenterat detta dilemma och föreslagit att man i planeringen, istället för 

att utgå från befintliga nivåer på skatter och avgifter, borde kunna betrakta 

transportsektorns klimatmål som beslutat politik.51 Därmed återstår att på 

egen hand precisera vilka typer av styrmedel som krävs för att nå 

klimatmålen, men resultatet skulle sannolikt ändå bli en basprognos som 

utgör ett mer realistiskt scenario av tänkbara framtida utfall än vad som är 

fallet idag. 

Ytterligare ett steg i denna riktning vore att styra infrastrukturplaneringen 

utifrån en så kallad backcasting metodik, det vill säga skapa framtidsbilder 

där målsättningarna är uppnådda och sedan systematiskt analysera bakåt till 

nutid för att måla upp utvecklingsvägar och åtgärder som krävs för att nå den 

önskade målbilden.  Trafikverket har dock i en nyligen lämnad rapport till 

regeringen använt sig av backcasting för att bedöma vilka ytterligare 

miljöåtgärder som skulle behövas för att nå klimatmålen52. 

 

Ökad interaktion med andra aktörer 

Som en pragmatisk ad hoc-lösning skulle man även kunna introducera 

metoder för risk- och osäkerhetshantering som bygger på utökad interaktion 

med andra aktörer. Det skulle kunna handla om att bygga vidare på de 

                                                      
50 Trafikverket (2019) 
51 Konjunkturinstitutet (2019) 
52 Trafikverket (2020) 
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skapa olika typer av forum för diskussion, erfarenhetsutbyte och gemensamt 

lärande som redan är etablerade, exempelvis ”Tillsammans för Tåg i Tid”, 

där Trafikverket samarbetar med järnvägsbranschen för att öka 

punktligheten och minska störningstimmarna i järnvägssystemet. Ett annat 

exempel är de årliga resultatkonferenser som Trafikverket har i uppdrag att 

genomföra.  

Ett annat exempel är nollvisionsarbetet där det finns en lång tradition av 

samverkan mellan ett stort antal aktörer inom ramen för ”Gruppen för 

Nollvisionen i Samverkan inom trafiksäkerhetsområdet” (GNS). Syftet med 

GNS är att höja den gemensamma förmågan för att aktivt bidra till 

Nollvisionen. Gruppen har ett etablerat och kontinuerligt mötesformat och 

hanterar aktuella trafiksäkerhetsfrågor som rör vägtrafik samt målstyrning 

inom området.  

Motsvarande samarbetsforum skulle kunna etableras inom klimatområdet 

och fokusera på olika perspektiv, frågeställningar och nivåer. Ett sådant 

arbete innebär inte något tillskott av resurser men kan bidra till ett 

kunskapsutbyte och en utvecklad samsyn på klimatomställningens primära 

utmaningar och förutsättningar bland aktörer som är beroende av varandra 

för att uppnå sina respektive mål. Fördelarna kan således i hög grad 

förknippas med samverkansmodellen samtidigt som Trafikverkets rådighet 

över själva infrastrukturen och finansieringen av den kan vara oförändrad.  

 

En grön investeringspott 

Med ett stegvis förändringsperspektiv finns det goda skäl att inte helt utmana 

planeringssystemet och den metodik som används för att prioritera mellan 

olika investeringsobjekt. En möjlig invändning är dock att en fortsatt strikt 

tillämpning av den nuvarande urvalsmekanismen kommer att leda till 

”business-as-usual”, det vill säga en övergripande struktur på 

investeringarna som rimmar tämligen illa med de politiska ambitionerna om 

att snabbt ställa om transportsystemet i grunden. 

En möjlig kompromiss, vore att ge gröna investeringar en  planeringsmässig 

prioritet, dock med tydligt preciserade restriktioner. En variant skulle kunna 

vara att ge Trafikverket möjlighet att utanför ordinarie planeringsram för 

anslagsfinansierade projekt, finansiera vissa ytterligare objekt via lån i 

Riksgälden, givet att man kan påvisa att investeringarna i förhållande till sina 

kostnader ger en minskning av växthusgaser som är effektiv. Riksgälden 

skulle i sin tur med fördel kunna refinansiera sig via emittering av gröna 

obligationer, något som man enligt regeringsbeslut ska börja med senast år 

2020. Det bör dock understrykas att en förutsättning för att detta koncept ska 

vara förenligt med god statlig ekonomistyrning krävs mycket tydliga kriterier 

för vilka investeringar som kan komma ifråga för sådan hantering.  

Ett annat och måhända mindre utmanande alternativ vore att öronmärka en 

viss del av den ordinarie, och i huvudsak anslagsfinansierade, ramen för 

gröna investeringar, det vill säga objekt i denna ram ges prioritet efter 

kalkylerad minskad klimatpåverkan per investerad krona. Frågan är dock om 

en sådan försiktig ansats skulle åstadkomma någon mer genomgripande 

förändring. En fördel är att man åstadkommer en ökad transparens kring 
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projekt som trots låg kalkylerad samhällsekonomisk nytta tas upp i planen 

tack vare dess gröna profil. 

Öronmärkningen av investeringsmedel till vissa typer av åtgärder innebär en 

omfördelning snarare än tillskapande av resurser. Den kan bidra till en 

omställning genom de åtgärder Trafikverket råder över, men inte till ett ökat 

inslag av extern finansiering, om inte finansieringen villkoras med 

motprestationer från aktörer som ser fördelar med att just de aktuella 

åtgärderna förverkligas. I sådana fall finns det en potential att ta vara på 

samverkansmodellens möjligheter till sammanläggning av resurser i åtgärder 

som kan ge större samlad nytta.  

 

Lånefinansiering av gröna investeringar 

Utifrån ett finansieringsperspektiv är argumenten för att frångå 

anslagsfinansiering till förmån för statlig lånefinansiering svaga. Detta 

eftersom de reala effekterna på de offentliga finanserna förblir desamma 

(statens saldo/nettoupplåning ökar lika mycket och med samma 

periodisering). Klimatutmaningen kan dock komma att kräva att det 

genomförs mycket stora investeringar under en relativt begränsad tidsrymd, 

vilket i teorin inte är något bekymmer eftersom detta kan hanteras genom att 

riksdagen dimensionerar budgettaket så att dessa utgifter ryms inom det.  

I praktiken, är det dock inte osannolikt att de nödvändiga investeringarna i 

grön infrastruktur konkurreras ut av andra utgifter som på kort sikt framstår 

som politiskt sett mer angelägna, vilket skulle sänka tempot i omställningen 

av transportsystemet. Detta kan bli särskilt påtagligt i det fall de offentliga 

finanserna försvagas framöver, som ovan diskuterats. 

Ett sätt att undvika en sådan undanträngning och ett väsentligt skäl för detta 

vore att tillåta lånefinansiering av grön infrastruktur, detta eftersom en sådan 

modell innebär att påverkan på utgifterna under budgettaket sprids ut under 

lånets återbetalningstid.  

Genom att bejaka marknadens växande intresse för gröna investeringar 

skulle detta kunna tillföra nya resurser till planeringen. Långivarna får en 

förutsägbar ränteintäkt under överskådlig tid med låg risk, då staten fortsätter 

att bära risken för projektet som helhet. Det finns dock givetvis en risk för att 

lånefinansiering av grön infrastruktur medför att det som på förhand 

identifieras som gröna investeringar tränger undan investeringar som är 

angelägna av andra skäl. Därför behöver tydliga rutiner och ramar för sådan 

lånefinansiering fastställas. 

 

Offentligt ägande genom bolagsbildningar 

En synpunkt som framkommit i intervjuerna är att större, väl avgränsade 

infrastrukturinvesteringar med potential att helt eller huvudsakligen 

finansieras med avgifter inte bör hanteras inom ramen för den ordinarie 

apparaten för planering, byggande och förvaltning utan redan i 
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planeringsskedet definieras som lämpliga att hantera via offentligt ägda 

bolag.53  

Det finns flera goda skäl till detta. En investering som är möjlig att 

avgiftsfinansiera uppvisar närmast per definition också hög kalkylerad 

samhällsekonomisk lönsamhet. Eftersom investeringen bär sina egna 

kostnader och därmed inte konkurrerar om utrymme inom den 

skattefinansierade utgiftsramen finns det heller inte något uttalat behov av att 

göra den till föremål för prioritering mot andra objekt. Inordnandet av sådana 

projekt i den ordinarie planerings- och förvaltningsmodellen riskerar istället 

att leda till högre transaktionskostnader och lägre effektivitet än om det 

hanteras i en sådan separat struktur.  

Bolagskonstruktioner kan också skapa en handlingsfrihet när det gäller 

framtida förändringar i ägarskapet. Som ovan diskuterats finns det 

förhållanden, primärt en riskaversion hos privata investerare, som talar för att 

staten inledningsvis kan komma att behöva axla ett betydande finansiellt och 

organisatoriskt ansvar till exempel för utbyggnaden av elvägar.  

När väl nätet är utbyggt kan det dock finnas betydligt bättre förutsättningar 

att attrahera privat kapital. Om staten då bestämmer sig för att avveckla sitt 

ägande är det en fördel om tillgångarna redan är paketerade i bolag med en 

uppbyggd struktur för drift och underhåll. I förvaltningsstadiet är inte heller 

behovet av en central koordinering med andra projekt lika stort, vilket talar 

för ett ändrat ägarskap efter uppförandet.  

Väljer staten att ta steget att sälja fungerande infrastruktur till andra aktörer 

kan det leda till att en reglerad marknadsmodell, som ovan exemplifierats 

med energimarknaderna i Sverige, kan komma att etableras. I andra länder 

drivs infrastruktur ofta i sådan form, något som ofta benämns Regulatory 

Assets Base-strukturerr (RAB). Dessa har vissa likheter med den form för 

affärsverk som tidigare tillämpades i Sverige och skulle kunna bli en form att 

utveckla på nytt, men nu även med privat finansiering som ett inslag. För 

klimatåtgärder i transportinfrastrukturen skulle det kunna bli ett relativt tydligt 

och kraftfullt instrument. 

 

Koncessioner med intäktsrisk54 

En koncession är ett avtal mellan en offentlig beställare och en privat 

utförare som ger den senare ensamrätt att under en viss period disponera en 

infrastrukturell tillgång (eller annan typ av tillgång) och ta ut avgifter från 

brukarna. 

Koncessioner innebär inte med nödvändighet att ägandet skiftar från offentlig 

till privat sektor, inte heller innebär konceptet med automatik att enbart privat 

kapital involveras i finansieringen. Det här medför i sin att tur att tillgångar 

som förvaltas inom ramen för en koncession inte med någon automatik lyfts 

ur de offentliga räkenskaperna. Enligt gällande regler, som på det här 

området är harmoniserade på EU-nivå, gäller att om det offentliga garanterar 

mer än 50 procent av koncessionsinnehavarens lån eller om 

koncessionsavtalet garanterar en viss minsta intäktsnivå, så ska tillgången 

betraktas som en del av tillgångarna i offentlig sektor.   

                                                      
53 Intervju med företrädare för Tredje AP-fonden 2019-11-26. 
54 Avsnittet bygger väsentligen på uppgifter ur SOU 2017:3 
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Den modell för planering och förvaltning som WSP valt att kalla 

”ägarmångfald” utgår dock från en ombalansering av huvudmannaskapet för 

transportinfrastrukturen, både i praktisk och i formell mening, från offentlig till 

privat sektor. I en sådan kontext är det primärt aktuellt med koncessioner där 

den privata utföraren ensam står för riskkapitalet, helt eller huvudsakligen 

bär intäktsrisken och där det lånade kapitalet tillhandahålls av banker eller 

andra privata kreditgivare.  

Som diskuterats ovan löper klimatomställningen av transportsystemet 

parallellt med en snabb teknologisk och kommersiell utveckling, vilket skapar 

en investeringsmiljö som präglas av stark osäkerhet kring framtida intäkter, 

men också kostnader. Till detta kommer en rad politiskt betingade 

osäkerheter, kopplade till exempelvis den framtida utformningen av 

ekonomiska styrmedel och tekniska standarder på transportområdet.  

Sammantaget kan dessa osäkerheter innebära så höga riskpremier att det 

initialt, innan man nått ett stadium av viss teknikmognad och stabilare 

institutionella förutsättningar, kan vara svårt att inom ramen för en utpräglat 

marknadsorienterad koncessionsmodell attrahera privata intressenter i en 

mer omfattande skala.  

Även en koncessionsmodell med mycket begränsat offentligt åtagande 

innebär dock inte att det offentliga helt saknar möjlighet att påverka de 

kommersiella förutsättningarna för den privata utföraren. För att få en sådan 

modell att vara bärkraftig redan i ett tidigt skede av klimatomställningen är 

det viktigt att skapa största möjliga förutsägbarhet kring de faktorer som är 

offentligt/politiskt påverkbara. Utöver frågor kring ekonomiska styrmedel och 

tekniska standarder handlar det även om att med trovärdighet definiera 

omfattningen av den framtida koncessionsmarknaden.  

I intervjuer med institutionella investerare har det framkommit att 

omfattningen av marknaden, såväl i det korta som långa perspektivet, är en 

mycket viktig aspekt vid ett investeringsbeslut. En viktig förklaring till detta är 

investeringar i infrastrukturella tillgångar är förknippat med fasta kostnader 

kopplade till såväl själva affären/transaktionen som till den efterföljande 

förvaltningen av tillgången.55  

Detta offentliga har även möjlighet att sänka trösklarna för privata 

intressenter genom att tillämpa en flexibel koncessionsperiod. I sådana så 

kallade value of revenues-kontrakt får den privata aktören behålla 

koncessionen så länge som krävs för att ett på förhand avtalat nuvärde av de 

framtida intäkterna uppnås. En sådan avtalskonstruktion innebär att man 

lyfter av en viss intäktsrisk från utföraren och upplägget skulle kunna vara 

intressant att pröva i fall där stora osäkerheter på kort till medellång sikt, 

exempelvis när det gäller tekniska standarder, verkar avhållande på privata 

investeringar.   

 

  

                                                      
55 Detta har bland annat framkommit i intervju med företrädare för EQT Real Assets (2019-11-
29) samt Macquarie Infrastructure and Real Assets (2019-11-08).  
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AVSLUTANDE KOMMENTARER 

För att klara omställningen av transportsystemet i en riktning som gör det 

möjligt att möta klimatmålen kan formerna för planering och finansiering av 

transportinfrastrukturen att behöva ses över. Det finansiella utrymmet för 

offentliga investeringar i infrastruktur kan förväntas komma att bli mer 

begränsat framöver och teknikutvecklingen på transportområdet framtvingar 

behovet av överväganden som involverar en stor mängd aktörer. Mot denna 

bakgrund finns det all anledning att se över formerna för såväl finansiering 

som ägande av infrastruktur. Samtidigt innebär det växande privata intresset 

för dels gröna investeringar, dels investeringar i infrastruktur att en 

diskussion kring förutsättningarna för detta aktualiseras.  

I föregående kapitel diskuterades ett antal förslag på alternativa lösningar för 

hur planerings- och finansieringssystemen skulle kunna utvecklas. Om 

utgångspunkten är att Trafikverkets rådighet över den klimatpolitiska 

måluppfyllelsen är begränsad kan mindre stegvisa justeringar av nuvarande 

system förväntas att bli otillräckliga. Åtgärder som utgår från mindre 

förändringar i Trafikverkets verksamhet kan vara ett steg på vägen, men 

dessa åtgärder kommer sannolikt få begränsade effekter på möjligheterna att 

nå klimatmålen.  

Mer sannolikt är istället att omställningsbehovet förutsätter mer 

genomgripande förändringar av det institutionella ramverket för planering och 

förvaltning av infrastruktur. En viktig komponent i sådana förändringar bör 

vara bejakandet av klimatfrågans påtagliga beroende av en mångfacetterad 

aktörsstruktur. Det är väsentligt att vid en översyn av formerna för planering 

och förvaltning av transportinfrastrukturen också väga in den betydande 

förändring av regelverk och strategier som skett på de finansiella 

marknaderna. Finansmarknadens aktörer har på ett par år getts nya 

förutsättningar till ett mer aktivt deltagande i finansieringen av 

klimatomställningen, och de har ett uttalat intresse av att utnyttja dessa 

möjligheter. 

Med hänsyn till att riskbenägenheten varierar mellan olika finansiärer, där 

exempelvis pensionsfonder tenderar att leta efter säkra investeringar medan 

andra aktörer har mer karaktär av riskkapitalister, skapar detta 

förutsättningar för ett större inslag av privat kapital och ägande i planeringen 

och förvaltningen av olika typer av infrastruktur.  

Samtidigt behöver alla mer genomgripande förändringar av de institutionella 

ramverken föregås av nogsam utredning då såväl formella frågor kring 

lagstiftning, regelverk och ansvarsfördelning som informella aspekter såsom 

allmänhetens förtroende för det statliga åtagandet, regional rättvisa, 

transparens, osv kan beröras väsentligt. 

Det bör också noteras att Trafikverkets handlingsutrymme inte bara bestäms 

av lagstiftning och formella regelverk utan i hög grad även av politiska 

direktiv. En omställning av transportsystemet kräver kombinationer av 

statliga, regionala, kommunala och privata insatser för att skapa ett 

transportsystem som i sin helhet går i linje med klimatmålen.  
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