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1 Inledning 

Denna rapport har tagits fram för att utgöra underlag till Trafikverkets svar på regeringens 

uppdrag att fram ett inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen för perioden 2022–

2033/2037. 

Underlagsrapporten behandlar frågan om tillkommande finansiering utöver den 

ekonomiska ramen för nationell plan så som trängselskatt och banavgifter, vilket också 

behandlas kort i huvudrapporten. Därutöver innehåller denna rapport också en redogörelse 

över respektive åtgärdstyp så som investeringar, vidmakthållande och forskning och 

innovation ur ett ekonomiskt perspektiv. Denna sistnämnda del återfinns även i 

huvudrapporten och i berörda underlagsrapporter och syftet med denna redovisning är att 

ge en ekonomisk överblick.  

Alla belopp i delrapporten utrycks i miljoner kronor och i 2017 års prisnivå, om inte annat 

anges. 

2 Tillkommande medel utöver planeringsramen 

Tillkommande medel avser medel utöver den ekonomiska planeringsramen. Detta innebär 

medel utöver anslag för utveckling och vidmakthållande. Medlen avser huvudsakligen 

trängselskatter, infrastrukturavgifter, banavgifter och olika former av medfinansiering. 

Intäktskällor som trängselskatt och infrastrukturavgift är helt och hållet kopplat till några 

objekt som har en särskild finansieringslösning, exempelvis Förbifart Stockholm och övriga 

objekt inom Stockholmsöverenskommelsen, Västsvenska paketet och Skurubron. Därför kan 

inte finansieringen intecknas för andra behov och brister i den nationella planen om inte 

regering och riksdag beslutar särskilt om det. På motsvarande sätt kan banavgifter enbart 

användas för att finansiera drift, underhåll och reinvesteringar inom järnväg. 

Nivåerna för tillkommande finansieringskällor bedöms inte påverkas i någon väsentlig grad 

av inriktningens utformning, eventuellt kan medfinansiering påverkas något. 

Tabell 1 nedan visar en sammanställning av respektive tillkommande finansiering. 

Respektive finansiering behandlas närmare nedan. Samtliga belopp är baserade på 

prognoser och är Trafikverkets bästa bedömning vid tillfället för denna rapport.  

Tabell 1. Tillkommande finansiering utöver planeringsram 2022–2033 respektive 2022–2037 

Tillkommande finansiering utöver planeringsram  2022–2033 2022–2037 

Banavgifter med mera 25 000 35 000 

Trängselskatteobjektens avgiftsintäkt (för produktion) 22 500 25 300 

Trängselskatteobjektens lånedel (för produktion) 13 100 13 300 

Lån som återbetalas med infrastrukturavgift (Skurubron) 100 100 

Medfinansiering* 11 800 13 900 

Summa tillkommande medel 72 500 87 600 

Not: * Medfinansiering tillkommer som 
finansiering utöver givna 
planeringsramar (avser namngivna 
objekt) 
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2.1. Trängselskatt 

Trängselskatt har införts i Stockholm och Göteborg. Trängselskatten ska bidra med att 

minska trängsel och förbättra miljön i de två storstäderna. Efter avdrag för drift och 

administration av systemen får intäkterna användas i enlighet med de avtal som tecknats. 

Överenskommelserna består av åtgärdspaket där upplåning görs för att finansiera delar av 

genomförandet som inte direkt kan finansieras med trängselskatt. När genomförandet är 

klart betalas amorteringar och räntor med intäkter från trängselskattesystemet.  

Intäkter från trängselskatten i Stockholm finansierar större delen av Förbifart Stockholm 

och ytterligare ett tjugotal väginvesteringar i Stockholms län. Dessutom finansierar 

trängselskatten delar av tunnelbaneutbyggnaden i Stockholm. 

Det Västsvenska paketet har en liknande konstruktion, vilket innebär att tillskott från 

regionala och kommunala parter tillsammans med intäkterna från trängselskattesystemet 

finansierar överenskomna åtgärder till 50 procent. Västsvenska paketet består av åtgärder i 

väg- och järnvägssystem samt gatu- och kollektivtrafikanläggningar. Åtgärder är exempelvis 

Västlänken.  

Finansieringen av dessa objekt under perioden 2022–2033 samt 2022–2037 fördelas på 

finansieringskällor som framgår av tabell 2 respektive tabell 3 nedan. I tabellerna ingår inte 

drifts- och administrationskostnader för betalsystemet eller kapitalkostnader.  

 
Tabell 2. Finansieringskällor för objekt som ska finansieras av trängselskatt och vägavgifter 
2022–2033 

Objekt Anslag* 
Realisering 
markvärden 

Finansiering 
med trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart 
Stockholm 

746 0 3 540 10 517 0 14 803 

Övriga objekt i 
Stockholm som 
finansieras med 
trängselskatt 
(inkl. 
tunnelbanor) 

0 0 12 951 0 0 12 951 

Västsvenska 
paketet 

8 121 939 5 980 2 602 0 17 642 

Skurubron 0 0 0 0 123 123 

Summa 8 867 939 22 471 13 119 123 45 519 

Not: * Angivna belopp utgör produktionskostnader som finansieras av statliga 
investeringsanslag inom nationell plan. Avseende Förbifart Stockholm beräknas 
preliminära beloppet för statliga anslag till 746 miljoner kronor åren 2029–2032 vilket är 
föranlett av tidigare kommunicerad kostnadsfördyring. 
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Tabell 3. Finansieringskällor för objekt som till del ska finansieras av trängselskatt och 
vägavgifter 2022–2037 

Objekt Anslag* 
Realisering 
markvärden 

Finansiering 
med trängsel-
skatt, direkt-
finansiering 

Lån som 
återbetalas 

med 
trängsel-

skatt 

Lån som 
återbetalas 
med infra-
struktur-

avgift 

Summa 

Förbifart 
Stockholm 

746 0 3 540 10 517 0 14 803 

Övriga objekt i 
Stockholm som 
finansieras 
med 
trängselskatt 
(inklusive 
tunnelbanor) 

0 0 15 775 175 0 15 950 

Västsvenska 
paketet 

8 121 939 5 980 2 602 0 17 642 

Skurubron 0 0 0 0 123 123 

Summa 8 867 939 25 295 13 294 123 48 518 

Not: * Angivna belopp utgör produktionskostnader som finansieras av statliga 
investeringsanslag inom nationell plan. Avseende Förbifart Stockholm beräknas 
preliminära beloppet för statliga anslag till 746 miljoner kronor åren 2029–2032 vilket är 
föranlett av tidigare kommunicerad kostnadsfördyring. 

  
 

2.2. Infrastrukturavgift 

Bron över Skurusundet finansieras dels med trängselskatt och dels med lån i Riksgälden. 

Upptagna lån för uppförandet av Skurubron kommer att återbetalas med 

infrastrukturavgifter. Bron över Sundsvallsfjärden och bron över Motalaviken har 

färdigställts och är öppna för trafik. Lån som är knutna till dessa två objekt återbetalas med 

de infrastrukturavgifter som tas ut vid passagen över broarna. Totalt beräknas 

infrastrukturavgifter för alla dessa objekt uppgå till 1 400 miljoner kronor för perioden 

2022–2033 och 1 900 miljoner kronor perioden 2022–2037. 

2.3. Lånebehov 

För åren 2022–2033 bedömer Trafikverket lånebehovet för vissa vägar och järnvägsobjekt 

som finansieras med trängselskatt eller infrastrukturavgifter uppgå till 17,2 miljarder kronor 

och för perioden 2022–2037 bedöms behovet till 18,1 miljarder kronor. Upplåningen görs 

hos Riksgälden. Trafikverket bedömer att behovet av lån fördelas enligt nedanstående tabell. 

Lånen används dels för att täcka produktionskostnader, dels för att täcka drifts- och 

administrationskostnader och kapitalkostnader. Amortering av lånen görs med framtida 

trängselskatter respektive infrastrukturavgifter.  
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Tabell 4. Lånebehov under perioden 2022–2033 respektive 2022–203. Miljoner 
kronor.  

Objekt 2022–2033 2022–2037 

Förbifart Stockholm samt övriga objekt i 
Stockholm som finansieras med 
trängselskatter 

13 837 14 674 

Västsvenska paketet 3 252 3 252 

Skurubron 123 123 

Summa 17 212 18 049 

2.4. Banavgifter med mera 

I detta avsnitt hanteras intäkter från banavgifter, kringtjänster och bokningsavgifter enligt 

järnvägsnätsbeskrivningen.  

Enligt järnvägslagen (2004:519) ska Trafikverket åtminstone ta ut den kostnad som uppstår 

som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon. Trafikverket får under vissa 

förutsättningar därutöver ta ut högre avgifter för att uppnå kostnadstäckning. Banavgifterna 

förutsätts oavkortat gå till drift, underhåll och reinvesteringar i järnvägsinfrastrukturen. 

Kostnaden som uppstår som en direkt följd av framförandet av järnvägsfordon, 

marginalkostnaden, är enligt marginalkostnadsskattningar i ASEK 7.0 och redovisas i 2017 

års prisnivå. 

Intäkter från banavgifter beror dels på trafikvolymer och dels på avgiftsnivåer. 

Trafikvolymer uppskattas med hjälp av Trafikverkets basprognos 2040.  

Den totala prognosen för banavgifter 2022–2033 beräknas till cirka 25 miljarder kronor och 

den totala prognosen för perioden 2022–2037 beräknas till cirka 35 miljarder kronor. 

Intäkterna från banavgifterna förväntas öka successivt över perioden i takt med ökade 

trafikvolymer i enlighet med basprognos 2040. I de beräknade intäkterna ingår också 

intäkter från kringtjänster och bokningsavgifter.  

2.5. Medfinansiering 

Medfinansiering innebär att kommuner, regioner och företag kan vara med och finansiera 

en investering. Totalt beräknas 11,8 miljarder kronor medfinansiera genomförande av 

åtgärder under perioden 2022–2033 och 13,9 miljarder kronor för perioden 2022–2037.  

Medfinansiering genom bidrag utgår från bidragsgivarens nytta och avser i första hand 

tillägg eller förbättringar i projekt som Trafikverket ändå anser bör genomföras.  

2.6. Medel från EU 

Utöver medel i den ekonomiska ramen får Sverige medel från EU för projekt inom ramen för 

TEN-T, efter ansökan och eventuellt beviljande av bidrag. Dessa medel betalas ut till 

Riksgälden och tillförs Trafikverket genom ett särskilt anslag. Under de senaste åren har 

denna medfinansiering uppgått till cirka 100−200 miljoner kronor per år. Trafikverket gör 

dock bedömningen att denna nivå kommer bli högre de närmaste åren.  
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3 Ekonomisk sammanställning av områden 

3.1. Vidmakthållande av infrastrukturen 

Nedan redovisas ett totalbehov innan prioritering av åtgärder är gjorda för vidmakthållande 

väg respektive järnväg för perioden 2022–2033 samt för 2022–2037.  Det ekonomiska 

behovet indikerar vad som erfordras för att upprätthålla dagens funktionalitet samt 

eliminera det eftersläpande underhållet. Forskning och innovation kopplat till 

vidmakthållande återfinns under avsnitt 3.2 Utveckling av transportsystemet, där forskning 

och innovation redovisas samlat, både för utveckling och vidmakthållande. För mer detaljer 

om behovet kopplat till vidmakthållande, se underlagsrapport Vidmakthållande (2020:172). 

3.1.1. Vidmakthållande väg 

Nedan redovisas behovet för drift och underhåll på det statliga vägnätet och tillhörande 

gång- och cykelvägar. Därutöver redovisas behovet för bärighetsåtgärder och 

bidragsutbetalningar för enskilda vägar.  

Tabell 5. Behov vidmakthållande väg 2022–2033. Miljoner kronor.  

Vidmakthållande väg 
Dagens 

funktionalitet 
Eftersatt 
underhåll 

Eliminering 
av eftersatt 
underhåll 

Nationell 
plan  

2018 – 2029 

Drift och underhåll väg 176 000 23 000 199 000 132 100 

   - varav underhåll och 
reinvestering 

146 000 23 000 169 000 107 200 

   - varav drift 22 000   22 000 19 000 

   - varav övrig verksamhet inom 
underhåll 

8 000  8 000 5 900 

Bärighet och tjälsäkring 30 000   30 000 16 300 

Bidrag till drift av enskilda 
vägar 

16 000   16 000 13 400 

Summa  222 000 23 000 245 000 161 800 

 

 

Tabell 6. Behov vidmakthållande väg 2022–2037. Miljoner kronor.  

Vidmakthållande väg Dagens funktionalitet 
Eftersatt 
underhåll  

Eliminering 
av eftersatt 
underhåll 

Drift och underhåll väg 238 000  23 000 261 000 

   - varav underhåll och 
reinvestering 

197 000 23 000 220 000 

   - varav drift 31 000   31 000 

   - varav övrig verksamhet inom 
underhåll 

10 000  10 000 

Bärighet och tjälsäkring 32 000   32 000 

Bidrag till drift av enskilda vägar 22 000   22 000 

Summa vidmakthållande väg 292 000 23 000 315 000 
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3.1.2. Vidmakthållande järnväg 

Nedan redovisas behovet för drift1 och underhåll på det statliga järnvägsnätet.  

Tabell 7. Behov vidmakthållande järnväg 2022–2033. Miljoner kronor. 

Vidmakthållande järnväg 
Dagens 

funktionalitet 
Eftersatt 
underhåll 

Eliminering 
av eftersatt 
underhåll 

Nationell 
plan  

2018–2029 

Drift och underhåll järnväg 194 000 43 000 237 000 151 200 

   - varav underhåll och reinvestering 151 000 43 000 194 000 115 100 

   - varav drift 31 000  31 000 26 750 

   - varav övrig verksamhet inom 
underhåll 

12 000  12 000 9 350 

Finansiering via banavgifter m.m.  25 000  25 000 27 400 

Finansiering via anslag 169 000  212 000 123 800 

 

 

Tabell 8 Behov vidmakthållande järnväg 2022–2037 

Vidmakthållande järnväg 
Dagens 

funktionalitet 
Eftersatt 
underhåll 

Eliminering av 
eftersatt 
underhåll 

Drift och underhåll järnväg 263 000 43 000 306 000 

   - varav underhåll och reinvestering 206 000 43 000 249 000 

   - varav drift 40 000  40 000 

   - varav övrig verksamhet inom 
underhåll 

17 000  17 000 

Finansiering via banavgifter m.m. 35 000  35 000 

Finansiering via anslag 228 000  271 000 

 

3.2. Utveckling av transportsystemet 

3.2.1. Namngivna investeringar 

Med namngivna investeringar avses investeringar över 100 miljoner kronor som regeringen 

har beslutat om inom ramen för nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen 

2018–2029. I nedanstående tabell visas behov av ekonomiska ramar för att genomföra de 

namngivna investeringar som kommer att pågå eller starta i kommande planperiod från 

2022. Namngivna investeringar är antingen platsbundna (geografiskt) eller 

systemövergripande, till exempel Nytt tågledningssystem. För mer detaljer, se 

huvudrapporten. 

 

   

 

 

                                                           
1 I drift innefattas även trafikledning 
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Tabell 9. Resurser för genomförande av befintliga namngivna objekt 2022–2033 respektive 
2022–2037 
 2022–2033 2022–2037 

Större 
investeringar   

S:a 
På-

gående 
Bundna 

Ej 
bundna 

S:a 
På-

gående 
Bundna 

Ej 
bundna 

Väg-
investeringar 

31 200 6 900 17 000 7 300 31 800 7 300 17 200 7 300 

Järnvägs-
investeringar 

176 900 96 100 17 900 62 900 220 900 99 300 28 100 93 500 

Sjöfarts-
investeringar 

6 400 800 1 100 4 500 6 500 800 1 100 4 600 

Luftfarts-
investeringar 

        

Summa 214 500 103 800 36 000 74 700 259 200 107 400 46 400 105 400 

 

3.2.2. Trimningsåtgärder 

De behov som redovisas nedanstående tabell bygger på det uppskattade behov som 

redovisades i underlagsrapport för Trimning och miljöåtgärder2 till den nationella planen 

2018–2029. De har kompletterats med bedömningar av förändrade medelsbehov inom de 

tre åtgärdsområdena tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. Bedömningarna av förändrade 

behov har gjorts där ny kunskap om delar av respektive åtgärdsområde tillkommit. Detta 

innebär att de framtida behoven inom respektive åtgärdsområde är behäftade med 

osäkerheter. För mer information, se huvudrapporten. 

Tabell 10. Trimnings- och miljöåtgärder, behov 2022–2033 respektive 2022–2037 

Trimnings- och 
miljöåtgärder 

Nationell 
plan  

2018–2029 

Behov 
2018–20293 

Behov 
2022–2033 

Behov 
2022–2037 

Trimnings-
/tillgänglighetsåtgärder 

15 400 22 600 30 500 38 700 

Säkerhetsåtgärder 10 400 13 900 16 900 21 500 

Miljöåtgärder 9 600 15 200 34 000 39 100 

Summa 35 400 51 800 81 400 99 300 

 

3.2.3. Forskning och innovation 

De medel som avsätts för forskning och innovation inom ramen för nationell plan belastar 

idag dels anslaget för Utveckling dels anslaget för Vidmakthållande.  

Trafikverket har i planeringen utgått med samma ambitionsnivå som nuvarande 

planeringsperiod för de båda tidsperioderna, vilket för perioden 2022–2033 innebär 8 

miljarder kronor och för perioden 2022–2037 11 miljarder kronor. 

                                                           
2 Trimnings- och miljöåtgärder: Underlagsrapport till nationell plan för transportsystemet 

2018-2029 (2017), TRV 2017:148 
3 Ibid. 
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Verksamheten avser i grunden någon typ av utveckling och styrs utifrån de 

transportpolitiska målen och de strategiska utmaningarna som transportsystemet står inför.  

Trafikverket förordar att Forskning och innovation ses i ett sammanhang och 

anslagsposterna på sikt samlas inom en och samma post, företrädesvis under 

utvecklingsanslaget.  

Tabell 11. Forskning och innovation 2022–2033 respektive 2022–2037 

Forskning och innovation 
Nationell 
plan  
2018–2029 

Förslag 
2022–2033 

Förslag 
2022–2037 

Forskning och innovation, utveckling 4 540 4 600 6 000 

Forskning och innovation, vidmakthållande 3 400 3 400 5 000 

Summa  7 940 8 000 11 000 

 

3.2.4. Övrigt 

I nedanstående tabell redovisas översiktligt övriga delar av det som idag ingår i 

utvecklingsanslaget. Bedömningarna på nivåer för dessa områden är delvis preliminära och 

förslag på nivåer tas fram och föreslås inom ramen för kommande åtgärdsplanering.  

Tabell 12. Övrig verksamhet inom utveckling 

Övrig verksamhet inom utveckling 
Plan 

2018-2029 
Behov 

2022-2033 
Behov 

2022-2037 

Länsplaner för regional infrastruktur 36 600 36 600 48 900 

Kollektivtrafiksatsning (Stadsmiljöavtal) 12 000 12 000 16 000 

Planering, stöd och myndighetsutövning 14 500 15 900 21 300 

Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet  5 500 5 900 7 900 

Räntor och återbetalning av lån 30 700 26 300 33 500 

Driftbidrag icke statliga flygplatser 1 000 1 000 1 300 

Civilt försvar och säkerhetsskydd   11 000 14 400 

Summa 100 300 108 700 143 300 

  

Länsplaner för regional infrastruktur 

Trafikverket förutsätter i inriktningsplaneringen samma nivåer på denna del som i gällande 

nationell plan, se huvudrapport. 

Stadsmiljöavtal 

För att främja hållbara stadsmiljöer får Trafikverket ge stöd till kommuner och regioner för 

åtgärder i städer som leder till ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller 

cykeltrafik, eller hållbara godstransportlösningar. Åtgärderna ska leda till energieffektiva 

lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö nås. Stödet bör särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och 

resurseffektiva lösningar för kollektivtrafik, cykeltrafik eller godstransporter. Trafikverkets 

bedömning av hur stort utrymme som bör prioriteras för stadsmiljöavtal under 

planperioden återfinns i huvudrapporten.  
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Planering, stöd och myndighetsutövning 

Se huvudrapport. 

Bidrag till Inlandsbanan och Öresundsbrokonsortiet  

Bidrag till Inlandsbanan avser statens bidrag till Inlandsbanan AB (IBAB) för driften av 

Inlandsbanan. Staten betalar också ett årligt bidrag till Öresundsbrokonsortiet för 

järnvägsdriften på Öresundsbron. Båda bidragen är reglerade genom avtal mellan staten och 

IBAB respektive Öresundsbrokonsortiet.  

Räntor och återbetalning av lån 

Räntor och återbetalning av lån (amorteringar) avser finansiella kostnader för upptagna lån 

som avser avslutade investeringar, till exempel Botniabanan, Citybanan och prioriterade 

projekt väg. På grund av det låga ränteläget i Sverige föreslås en modell med anpassning av 

räntesatsen de första sju åren i planen till rådande ränteläge för att få ett mer korrekt 

förhållande mellan anslagstilldelningen och den faktiska räntekostnaden. Trafikverket 

försöker sprida bindningstiden för sina lån jämt över tiden för att minimera ränterisken och 

för att uppnå stabil räntekostnadsutveckling. Den genomsnittliga räntebindningstiden är ca 

3 år för lånen. Trafikverkets förslag till räntor i inriktningsplaneringen är att dels beakta den 

räntesats som Trafikverket redan bundit lån till samt att för låneomsättningar beakta 

ränteprognos. 

Driftbidrag till icke statliga flygplatser  

Bidraget till luftfart avser stöd till regionala flygplatser med trafik som upphandlas av staten 

samt bidrag till beredskapsflygplatser. Trafikverket förutsätter i inriktningsplaneringen 

samma nivåer på denna del som i nuvarande nationell plan. En eventuell analys och förslag 

av förändring sker i kommande åtgärdsplanering.  

Civilt försvar och säkerhetsskydd 

I behovet ingår utgifter för förvaltningskostnader och andra åtgärder för beredskap och 

civilt försvar inom transportområdet. Se huvudrapport.  
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