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1 Sammanfattning 
 
Väl fungerande infrastruktur är nödvändig för att samhället ska fungera och utvecklas. I 
dagsläget finns stora brister i Sveriges infrastruktur och det finns ett begränsat ekonomiskt 
utrymme att göra något åt detta. Tillsammans med önskan om mer ändamålsenlig och 
effektiv infrastrukturplanering, har detta medfört att regeringen vill göra det enklare för 
kommuner och näringsliv att skjuta till pengar till transportinfrastrukturen genom så kallad 
medfinansiering.  
 
Medfinansiering är inget nytt. Däremot är det svårt att finna en samlad bild av i hur stor 
utsträckning det förekommit och var i landet denna form av finansiering hittills varit mest 
frekvent. En sammanställning som bygger på fakta från Riksdagens utredningstjänst (RUT) 
visar att det under perioden 1993-2008 totalt handlar om 29 miljarder fördelade på 15 
projekt. Sammanställningen visar även att Skåne, följt av Stockholm, är den region där flest 
projekt med alternativa former av finansiering påbörjats under perioden. 
 
Det bör noteras att sammanställningen från Riksdagens utredningstjänst endast omfattar 
stora infrastrukturprojekt. I verkligheten förekommer, i betydande omfattning, även delad 
finansiering av många mindre projekt. Det kan då handla om ombyggnader av korsningar, 
utbyggnader av statliga cykelvägar och liknande.  
 
 
2 Varför medfinansiering? 
 
Det finns många skäl till att medfinansiering kan förväntas blir vanligare framöver. Fördelarna 
är tydliga. Mer resurser tillförs infrastrukturprojekt genom att andra än staten finansierar. 
 
Det behövs mer pengar till infrastruktur 
Trafikverkens beräkningar inför infrastrukturpropositionen har visat stor diskrepans mellan 
behov och tillgängliga medel. Detta medför att projekt försenas eller helt får stå åt sidan trots 
tydlig samhällsnytta. Om andra aktörer än staten tillför resurser förbättras möjligheterna att få 
till stånd projekt som annars skulle bli kraftigt försenade eller inte genomföras alls. Samtidigt 
finns det en risk att andra satsningar i kommuner och regioner påverkas negativt när 
nationella infrastrukturprojekt medfinansieras. 
 
Medfinansiering garanti för samhällsnytta 
I statens perspektiv är medfinansiering ett sätt att garantera att projekten är 
samhällsekonomiskt lönsamma. Gemensamt ansvarstagande ger även bättre utformning av 
projekten och bidrar till att investeringarna inte fördröjs i onödan. Det är också angeläget att 
öka drivkrafterna för nytänkande så att produktiviteten och effektiviteten kan öka. 
 
Garanti för genomförande i rätt tid 
En undersökning genomförd av Sveriges kommuner och landsting (SKL) visar att två 
tredjedelar av landets kommuner, landsting och regioner tycker att dagens planerings- och 
finansieringsmodell för vägar och järnvägar fungerar mycket eller ganska dåligt. Samtliga 
svarande anser att satsningarna på transportinfrastruktur är så viktiga att staten bör prioritera 
dessa framför andra. Lika många anser att ett effektivt transportsystem har stor, eller ganska 
stor, betydelse för möjligheten att skapa hållbar lokal och regional tillväxt. 
 
I dag skjuts samhällsekonomiskt nyttiga projekt på framtiden eller uteblir helt, vilket medför 
stora problem för den kommunala och regionala planeringen. Då medfinansiering används 
för ett specifikt projekt ökar förutsättningarna att kunna genomföra projektet i tid. Det 
samhällsekonomiska värdet av detta kan i många fall vara betydande.  
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3 Medfinansiering är inget nytt 
 
Medfinansiering har förekommit i Sverige i många år. Det är emellertid svårt att få en 
heltäckande bild av hur många projekt det rör sig om och hur stora beloppen är. Enligt ett 
underlag från Riksdagens utredningstjänst handlar det om 15 projekt de senaste 15 åren. 
Projekten har kostnadsberäknats till 2008 års penningvärde med hjälp av KPI och i de fall 
där projekten skett i samarbete med ett annat land, som till exempel i fallet med bron över 
Öresund, så har hälften av investeringen tagits med. Siffror över antalet invånare är hämtade 
från SCB, kvartal 1 2008. Det har inte varit möjligt att relatera med- och avgiftsfinansiering till 
de totala investeringarna i respektive region under perioden på grund av brist på data. 
  
Med- och avgiftsfinansiering 
Mellan 1993 och 2008 finns 15 kända projekt som haft annan finansiering än den traditionella 
statliga anslagsfinansieringen, i huvudsak med- och avgiftsfinansiering. Arlandabanan har 
som enda projekt genomförts med OPS. Den totala omfattningen av medfinansieringen 
ligger på drygt 29 miljarder i 2008 års penningvärde. Projekten är koncentrerade till 
storstadsregioner och främst Skåne och Stockholm där tio av 15 projekt genomförts. 
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Skåne – bäst i klassen på medfinansiering 
Av de 29 miljarder i extern finansiering till nationella projekt de senaste 15 åren står Skåne 
för drygt 60 procent. I Skåne återfinns projekt där med- och avgiftsfinansieringen omfattar 
totalt 18,1 miljarder kronor. Det innebär att skåningarna gjort åtaganden på 15 101 kronor 
per invånare för regionens infrastruktur. Motsvarande belopp för Stockholm, som är den 
region med näst störst andel medfinansierade projekt, är 8,2 miljarder kronor och 4 200 
kronor extra för sin infrastruktur. 
 

 
Framtida satsningar 
Regeringen har uppgett att nu pågående och planerade projekt, för vilka det idag finns avtal 
eller avsiktsförklaringar, uppgår till över 30 miljarder i med- och avgiftsfinansiering. Beloppet 
inkluderar vissa projekt som ingår i sammanställningen för perioden 1993-2008 eftersom 
projekten påbörjades då. Däribland märks E4 i Sundsvall och Umeå, Citybanan, Förbifart 
Motala och järnvägssatsningar i Skåne. Diskussioner förs även om bland annat en ny 
älvtunnel i Göteborg. Därtill ska läggas det faktum att eventuellt överskott från 
trängselavgifterna i Stockholm ska bidra till transportinfrastrukturen. Det finns även exempel 
på lokala projekt, till exempel i Helsingborg där järnvägen grävs ned för att frigöra mark för 
bostäder. 
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Delad nota – delat inflytande – dags att se över planeringen 
Utvecklingen av transportsystemet måste ske i samklang med den regionala utvecklingen 
och ta hänsyn till de prioriteringar som görs lokalt och regionalt. Kunskapen om brister och 
behov är störst på regional nivå, vilket talar för att regionerna bör få ett större inflytande. Det 
är värdefullt att kunna arbeta med infrastrukturfrågorna utifrån ett regionalt helhetsperspektiv 
i en öppen och demokratisk process. Att kommuner tillsammans med regioner får möjlighet 
att påverka vilka vägar, järnvägar och anläggningar för kollektivtrafik som ska byggas ut och i 
vilken ordning, är därför önskvärt. Om kommuner och regioner är med och finansierar 
nationella infrastrukturprojekt måste emellertid betalningsviljan motsvaras av ökat inflytande. 
 
 
4 Om medfinansiering 
 
Regeringen skriver i sin infrastrukturproposition att den gärna ser en ökning av samarbetet 
med lokala och regionala aktörer, det vill säga kommuner, landsting och företag. Finansiering 
av infrastruktur sker idag med statliga anslag, lån i riksgälden, finansiering genom 
partnerskap - offentligt privat samverkan (OPS) - eller avgifter.  
 
Anslagsfinansiering är den vanligaste formen och innebär att investeringar finansieras i takt 
med att utgifterna uppstår. Kommuner, landsting, regioner och näringsliv tillskjuter även 
medel till infrastruktursatsningar i form av lån, så kallad förskottering. Därtill finns fall där 
städer, kommuner, landsting och regioner har medfinansierat statliga infrastrukturprojekt, 
exempelvis Citytunneln i Malmö.  
 
Finansiering genom samverkan - offentligt privat samverkan (OPS) - innebär att projekt 
genomförs i partnerskap mellan privata entreprenörer och staten. De privata entreprenörerna 
ansvarar vanligtvis för finansiering samt drift och underhåll av infrastrukturen. I Sverige har i 
modern tid bara ett större järnvägsprojekt, Arlandabanan, genomförts som ett OPS-projekt.  
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5 Behovet av väl fungerande infrastruktur  
 
Väl fungerande infrastruktur är nödvändigt för att samhället ska fungera. Infrastruktur leder till 
förbättrad produktivitet, lägre kostnader, bättre fungerande arbetsmarknader, förbättrad 
konkurrenskraft och högre tillväxt. Tillgång till väl fungerande kommunikationer är nödvändigt 
för människors möjligheter att resa mellan arbete, förskola/skola och bostad, liksom för 
företags möjligheter att ta emot och leverera varor och tjänster till sina kunder. 
 
Infrastrukturinvesteringar spelar en viktig roll för att nå ökad välfärd i hela landet. Infrastruktur 
bidrar till regionförstoring genom att ge större möjligheter att pendla mellan t ex arbete och 
bostad, vilket ökar tillgången till jobb för individen och till kompetent arbetskraft för företagen. 
Det finns starka samband mellan ekonomisk tillväxt och regionförstoring. Större och mer 
diversifierade arbetsmarknader stärker konkurrenskraften på en globaliserad marknad.  
 
Sverige är ett av världens mest handelsberoende länder, vilket ställer höga krav på ett väl 
utvecklat transportsystem. Exporten utgör 50 procent av Sveriges BNP och importen 40 
procent. Trots detta låg Sveriges nyinvesteringar i infrastruktur år 2006 på 1,45 procent av 
BNP, vilket kan ställas mot det europeiska genomsnittet som samma år låg på 1,8 procent. 
 
I dagsläget finns stora brister i infrastrukturen. De väg- och järnvägsplaner som gäller för 
2004-2015 har inte kunnat genomföras i den takt som det var tänkt. Kostnadsbedömningarna 
har ofta varit orealistiska vilket medfört att projekten inte rymts inom anslagsramarna. 
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finansiering av vägar och järnvägar, SKL, 2008 
Nyinvesteringar i infrastruktur som andel av BNP, Nutek, Euroconstruct 
En svensk modell för offentlig-privat samverkan vid infrastrukturinvesteringar, Rapport 
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I den mån det ansetts nödvändigt har ovan nämnda källor kompletterats genom samtal med 
berörda myndigheter, däribland Banverket, Vägverket och Regeringskansliet. 
 
 


