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Förord 
Vägverket anordnade 13 april 2005 ett seminarium kring ’Vägtransportsystemets 
framtida finansiering’. Som ett underlag inför det seminariet uppdrog Vägverket 
åt VTI/TEK att ta fram en internationell överblick över vägväsendets finansiering 
och att genomföra en presentation av slutsatserna på seminariet. 

Uppdraget avsåg endast ett mindre jobb varför den dokumenterade 
sammanställningen blivit summarisk i vissa delar. Trots detta utgör notatet en 
intressant sammanställning över internationella erfarenheter. 
 
Stockholm december 2005 
 
 
Gunnar Lindberg 
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Finansiering av vägväsendet. En internationell överblick 
 
av Gunnar Lindberg, Jan-Eric Nilsson och Ola Nääs 
VTI 
581 95 Linköping 

 
 
Sammanfattning 
Syftet med denna rapport är att ge en översiktlig bild över hur vägväsendet 
finansieras i olika delar av världen. Till följd av betydande luckor i det statistiska 
materialet är det svårt att skapa en sammanhållen bild vad vägar kostar och hur de 
finansieras i världens olika länder. Ett huvudskäl till dessa problem är att olika 
länder har olika principer för att fördela kostnader och skatteintäkter mellan olika 
administrativa nivåer, dvs. central, regional/delstatlig och lokal/kommunal nivå. 
Med detta i minne ger denna rapport ett urval av översiktlig information som 
sannolikt ändå klargör huvuddragen i väghållningens finansiering.  

I rapporten görs en åtskillnad mellan finansiering av hela vägnät och 
finansiering av enskilda projekt. Den bild som träder fram är att bensinskatten är 
den dominerande intäktskällan från beskattning av vägtrafiken i vägnäten. I 
många länder står bensinskatten för över hälften av de intäkter som vägtrafiken 
genererar. Fordonsrelaterade skatter, dels årliga och dels i samband med inköp, 
står för vardera nästan en femtedel av intäkterna. Tullvägar och årliga 
brukaravgifter (vignetter) utgör en mindre del av intäkterna, kanske kring 6 % i 
genomsnitt. 

Vägskatterna utgör också en ansenlig del av BNP (ca 3 %) och av statens 
skatteintäkter (ca 10 %) i de flesta länder som studerats. Samtidigt ser vi att 
utgifterna för väginfrastrukturen bara utgör en bråkdel av intäkterna från 
vägskatterna. Sammantaget innebär detta att många offentliga verksamheter har 
behov av, och intresse, av att vägskatterna går till den allmänna budgeten. 

Öronmärkning av skatter är ett sätt att stänga in vägtrafikens skatter så att de 
används till väginvesteringar. På teoretiska grunder har man ofta motsatt sig 
öronmärkning och att kanalisera öronmärkta medel via någon form av fond. Den 
principiella, och av flertalet finansministrar omhuldade rekommendationen för 
praktiskt finanspolitik, är att ta in pengar där det gör minst skada och använda 
medlen där de gör mest nytta.  

Världsbanken introducerade under 1960- och 1970-talen vägfonder och 
öronmärkning i många utvecklingsländer. Ett viktigt motiv var att man i dessa 
länder hade en dåligt fungerande budgetprocess, och att öronmärkning var ett sätt 
att garantera att tillräckliga medel avsattes för väghållning. Banken har nu backat 
från dessa initiativ. Ett skäl tycks ha varit att det är svårt att konstruera en 
fungerande fondadministration i en i övrigt dåligt fungerande ekonomi. Man har 
också funnit att fonderna ger de problem med finansiell flexibilitet som den 
grundläggande finansprincipen ovan antyder, dvs. svårigheter att fördela om 
medel till de verksamheter där behovet är störst. Världsbanken ser, så vitt vi kan 
bedöma, i de fall man idag förespråkar fonder detta som ett temporärt steg på 
vägen mot en reformerad budgetprocess eller en mer kommersialiserad 
organisation. 

Även om vägfonder idag spelar en roll i framförallt utvecklingsländer, så finns 
det viktiga och principiella erfarenheter också i i-länder. Nya Zeeland har 
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utvecklat en kommersialiserad organisation där inte bara nybyggnation och drift 
och underhåll, utan också vägplanering upphandlas. Finansieringen sker via en 
fond, Transfund, som får intäkter från ett antal skattekällor. Det är fortfarande 
regeringen som sätter skattenivåerna och avgör hur mycket som ska slussas till 
fonden. Fonden är sedan 1996 helt fristående från Nya Zeelands vägverk eftersom 
man befarade intressekonflikter om fonden administrerades inom vägverket. 
Också i Österrike finns det sedan mitten på 1990-talet ett statligt bolag, 
ASFINAG, som sköter huvudvägnätet med intäkter från avgifter på bilar, 
kilometeravgifter på tunga fordon och intäkter från några tullavsnitt. Eftersom 
intäkterna inte täcker de finansiella utgifterna lånar ASFINAG på den öppna 
finansmarknaden. 

Det finns också några tydliga argument som talar mot principen att inte 
öronmärka (skatte-) intäkter. Ett sådant argument är att göra goda men för 
allmänheten svårsmälta skatter och avgifter acceptabla. Forskningen kring 
vägavgifter och speciellt trängselavgifter har visat att en kritisk framgångsfaktor 
är att intäkterna öronmärks till ett speciellt ändamål. Detta är fallet i London, det 
nya tyska km-avgiftssystemet liksom det schweiziska. Men det är samtidigt 
viktigt att notera att i inget av dessa fall är intäkterna låsta till den sektor där 
medlen genereras; i Tyskland är fördelningen 50/50 mellan väg- och järnväg, 
Schweiz satsar alla öronmärkta intäkter på järnväg medan London använder dem 
för kollektivtrafik.   

Så långt slutsatser avseende finansiering av hela vägnät. En tydlig trend vi kan 
se är att utförandet av byggande och underhåll i allt större utsträckning sker under 
upphandling, vad som ibland går under benämningen kommersialisering. 
Därutöver har, med start i England under början av 1990-talet, ett antal 
samarbetsprojekt mellan offentlig och privata aktörer, så kallade PPP-projekt, 
initierats. Många av de nya PPP-projekten har emellertid begränsad inverkan på 
den slutliga avgiftsgenereringen eftersom vägmyndigheten, och inte användarna, 
betalar tillbaka kostnaden för investeringar och också för drift och underhåll. De 
så kallade skuggtullarna är i princip avbetalningsprojekt som är beroende av 
allmänna skattemedel.  

Men även om dessa lösningar inte är intressanta från ett finansieringsperspektiv 
kan de vara av intresse med avseende på de incitament som skapas. I första hand 
är det upplägget med långa kontrakt omfattande kostnader under anläggningarnas 
hela livslängd, som ökar entreprenörens intresse för att göra medvetna 
avvägningar mellan vägarnas nystandard och de framtida underhållskostnaderna.  

Sammanfattningsvis är alltså bilden av vägväsendets finansiering tämligen 
samstämmig; huvuddelen av verksamheten baseras på intäkter från statliga 
budgeter och kopplingen till de betydande skatter som tas ut är svag eller helt 
frånvarande. Här har egentligen inget nytt skett. Det nya är att många länder går 
mot upphandling av byggande och underhåll av vägarna.  

En annan bestående bild är att alla söker efter nya former för vägväsendets 
finansiering. En tydlig riktning är mot fler vägtullar, en trend som också torde 
underlättas av ständigt växande trafikvolymer. Man bör notera att den ekonomiska 
tveksamheten mot tullar försvinner när användningen, dvs. mängden trafik, nalkas 
vägarnas kapacitetstak. Vi har också noterat ett intresse för fler öronmärkta 
brukaravgifter. Men alla brottas med samma problem som har med vägväsendets 
grundläggande ekonomiska karaktäristika att göra – vägar lämpar sig dåligt för 
marknadslösningar. Det innebär inte att alternativ saknas, men däremot finns inga 
lätta alternativ. 
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1 Inledning 
VTI har fått i uppdrag av Vägverket att ge en internationell överblick över 
väghållningens finansiering i ett antal länder. Rapporten innehåller också ett 
försök att beskriva de frågeställningar som väcks och att skapa en ram för att 
förstå de begrepp som används. Vi diskuterar också några aspekter på för- och 
nackdelar med olika finansieringsinstrument. Rapporten skall utgöra en del av ett 
diskussionsunderlag om ett framtida finansieringssystem för det svenska vägnätet.  

En internationell överblick över de huvudsakliga finansieringsformerna och 
några djupare beskrivningar av situationen i några olika länder presenteras i 
avsnitt 3. Som framgår av detta kapitel är det traditionella sättet att finansiera 
infrastruktur att gå via den offentliga budgeten. Av flera skäl har emellertid ett 
flertal alternativa sätt att bekosta drift och underhåll av vägar vuxit fram under de 
senaste 10 till 15 åren. Framställningen inleds därför med att i avsnitt 2 
kategorisera några viktiga begrepp som används i denna process för att ge en 
utgångspunkt till beskrivningen i avsnitten 3. Avsnitt 4 gör en närmare studie av 
ett antal länder medan avsnitt 5 avslutningsvis försöker identifiera några av de 
viktigaste argumenten för och emot såväl nya som gamla förfaringssätt.  

Det måste betonas att framställningen primärt syftar till att vara översiktlig till 
sin natur och att vi inte har utrymme för en mer genomgripande analys. 
 
 
2 Former för finansiering av infrastruktur 
Även om offentliga vägar har dominerat i historien är alternativa 
finansieringsformer inget nytt. Den grekiska filosofen och historikern Strabo 
(63BC-AD21) beskriver hur folkstammen i Sankt Bernhardspasset fått 
koncessionen att underhålla passet och ta upp avgifter av resenärerna. På 
medeltiden användes tullar för att finansiera brobyggnader, t.ex. London Bridge 
1286. Vanliga vägar, eller stigar, var dock inte avgiftsbelagda förrän kraven på 
dess kvalitet ökade (Grimsey and Lewis, 2004).  

Under slutet av 1600-talet växte s.k. ’Turnpikes’ (tullvägar) fram i England. År 
1773 kom ’the General Turnpike Act’ som bl.a. föreskrev differentierade tullar 
efter bredden på hjulen där tullen minskade med bredare hjul. Ytterligare en 
’modern’ företeelse i dåtidens England var att själva arbetet att samla in tullarna 
kunde auktioneras ut. Systemet växte och 1840 var det närmare 1 000 ’turnpike’-
organisationer i arbete. Även USA hade stor del ’turnpikes’ och under första 
halvan av 1800-talet lär ’turnpikes’ ha varit vanligare än offentliga vägar. Mot 
slutet av 1800-talet försvann ’turnpikes’, framförallt därför att ökad konkurrens 
från kanaler och järnvägar innebar att godstransporter flyttades till andra 
transportmedel. Vägarna återgick i offentlig regi.  

Den historiska utvecklingen visar att det finns en skillnad mellan finansiering 
av enskilda projekt och finansiering av hela vägnät. För enskilda projekt kan det i 
vissa fall fungera väl med direkt avgiftsfinansiering medan avgifter för att bekosta 
större vägnät förr eller senare drabbas av problem. Vi utvecklar fortsättningsvis 
denna distinktion mellan finansieringsaspekter som rör ett vägnät som helhet 
(avsnitt 2.1.) respektive frågor som handlar om finansiering av enskilda projekt 
(2.2.). Avsnitt 2.3 går igenom ’public private partnership’ (PPP) inledningsvis. 
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2.1 Finansiering av vägnät 
Det i särklass vanligaste sättet att bekosta väginfrastruktur är att avsätta medel i 
offentliga budgetar. Ett visst antal miljarder går då till investeringar respektive 
underhåll och en offentlig myndighet har i regel ansvar för att använda dessa 
medel på bästa tänkbara sätt.  

Staten i olika länder har olika sätt att ta in medel till statskassan, dvs. olika 
typer av skatter och avgifter.1 Vissa av skatterna tas ut på medborgarna i deras roll 
som fordonsägare och i samband med att fordon används. Men normalt finns 
ingen koppling mellan inkomsterna från sådana skatter etc. och kostnaderna för att 
bygga och underhålla vägnätet. Man kan säga att behovet av skattemedel avgörs 
oberoende av om intäkterna från avgifter på fordonsanvändning och -innehav 
”räcker” för att betala för vägnätets kostnader eller inte. 

Detta är således huvudmodellen för väghållningens organisation och 
finansiering runt om i världen. Ett återkommande alternativ i debatten kring 
modellens för- och nackdelar är att skattemedel öronmärks (earmarking) för vissa 
specifika användningar. I samband med väghållning innebär detta att inkomsterna 
från vissa skatter eller avgifter avsätts för väghållning, dvs. det behövs inget 
separat beslut av ett finans- eller kommunikationsministerium för att avgöra hur 
mycket medel en väghållare har att röra sig med. Budgeten avgörs helt av 
intäkterna från de öronmärkta skatterna. 

Ett i detta sammanhang vanligt förekommande begrepp är vägfond (road fund). 
Detta är i grunden en version av öronmärkningen, men med tillägget att medlen 
inte går direkt till väghållaren utan kanaliseras via en fond. Ett syfte med att skapa 
en sådan fond kan vara att hantera variationer i investeringsbudgeten, dvs. att man 
under vissa perioder ska kunna spara en del av intäkterna för att under andra 
perioder spendera av dessa sparade medel. Vi ger i avsnitt 3.2 en översiktlig 
beskrivning av vägfonder, främst i utvecklingsländer, och i avsnitt 4 beskriver vi 
Nya Zeeland som har ett system av denna art som är mer relevant för svenska 
förhållanden. 

Om man är intresserad av att analysera vägfinansieringsfrågor på 
nätverksnivån måste en rad specialfrågor hanteras: 

• vilka skatteintäkter ska öronmärkas och i vilken utsträckning ska 
väghållaren ha rätt att förändra dess nivåer 

• vilket vägnät avser öronmärkningen – kostnaderna för det svenska 
vägnätet belastar både stat (via Vägverket) och kommuner samtidigt som 
det bara är staten som har rätt att direkt eller indirekt ta betalt för 
väganvändning och fordonsinnehav 

• hur ska en vägmyndighet och/eller en vägfond styras för att maximera 
sannolikheten för att rätt underhåll och investeringar kommer att 
genomföras och för att använda utpekade finansieringsinstrument på rätt 
sätt 

• och inte minst viktigt är att klargöra ansvar på ett sätt som gör det möjligt 
för revisorer, politiker och för allmänheten att genomskåda vilka beslut 
som fattas. Transparens och möjlighet att utkräva ansvar för de beslut som 
fattas är centrala begrepp. 

                                                 
1 Även om det i juridiskt hänseende finns viktiga skillnader mellan skatter och avgifter kommer vi 
i denna text att använda skatt och avgift som varandras synonymer. 
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2.2 Finansiering av projekt 
Förutom att man kan tänka kring finansieringsfrågor för ett vägnät som helhet kan 
man också studera möjligheterna att bekosta enskilda projekt på andra sätt än via 
statsbudgeten. Det finns många olika sätt att karaktärisera sådana lösningar, men 
vi kommer här att utgå från följande indelning. Som kommer att framgå av den 
fortsatta framställningen finns det ett antal varianter av respektive huvudkategori: 
 

• Projektvis finansiering utanför den traditionella budgeten (off budget) men 
inom offentlig sektor. Detta innebär att vägmyndigheten, i stället för att 
tilldelas medel direkt över statsbudgeten, ges rätt att ta upp lån som 
sedermera betalas genom att i framtiden avsätta anslagsmedel. Man kan 
också hantera sådana lån via särskilda bolag på det sätt som skett för att 
finansiera Öresundsbron 

• Blandade finansieringsmekanismer innebär att offentlig och privat sektor 
går in med medel och gemensamt finansierar ett projekt. Arlandabanan är 
ett exempel på denna form för finansiering 

• En koncession innebär att en privat organisation under en bestämd tid 
ansvarar för en del av infrastrukturen som därefter återlämnas till offentlig 
sektor. Det vanligaste förfarandet går under beteckningen BOT, vilket står 
för Build, Operate, Transfer 

• En privatisering innebär att den privata organisationen har äganderätten 
till den infrastruktur som byggts. Ibland talar man om Build, Own, 
Operate. Den enda skillnaden mot koncessionen är därmed att 
äganderätten i detta fall ligger kvar hos det privata företaget. 

 
I dessa definitioner finns en viktig distinktion mellan den omedelbara finansiering 
av en åtgärd respektive hur den i slutänden bekostas. Vi kan se följande 
huvudsakliga mekanismer för att bekosta verksamheten: 
 

• Skattebetalarna står för kostnaderna. Detta kan göras på olika sätt. En 
avbetalningsfinansiering innebär att man delar upp utgiften under flera år i 
stället för att – som traditionellt – direktavskriva den. Den första kategorin 
ovan är ett sätt att direkt betala för en investering i form av en avbetalning. 
Men också de tre andra sätten kan finansieras på detta sätt, dvs. ett privat 
företag lånar till (hela eller delar av) en investering som man sedan får 
ersättning för i form av (årliga) avbetalningar. Också en skuggtull innebär 
att skattebetalarna betalar. Skillnaden jämfört med en avbetalningsplan är 
att skuggtullen baserar betalningen på hur många fordon som utnyttjar en 
väg, inte på en på förhand uppgjord avbetalningsplan 

• Användarna står för kostnaderna genom att betala en tull i samband med 
att vägen används. Tullen kan vara aktuell både för att finansiera ett helt 
privat (tull-) projekt och då den tas upp för att bekosta statligt ägd 
infrastruktur.  

 
Man bör också komma ihåg att den privata sektorn även med vad som här kallats 
traditionell finansiering – ”direktavskrivna” investeringar – spelar en viktig roll i 
tillhandahållandet av infrastrukturtjänster. Man gör detta i sin roll som entreprenör 
där man får ersättning för sina tjänster när dessa levereras, dvs. då en väg byggs. 
På samma sätt blir det allt mer vanligt att använda privata företag för att 
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underhålla ett vägnät. Både vad gäller byggande och underhåll används 
upphandling i konkurrens som en mekanism för att säkerställa att beställarens 
kostnader blir så låga som möjligt. En aspekt på koncessionen är att denna i 
grunden utgör ett sätt att utöka entreprenörens roll i projektet till att inte bara 
omfatta byggperioden utan också det framtida underhållet. 

En underliggande utgångspunkt för den projektvisa finansieringen är att det 
fortfarande är en vägmyndighet som har det slutliga ansvaret för att avgöra vilka 
projekt som är aktuella för icke-traditionell finansiering. Däremot finns en 
diskussion om hur mycket av ansvaret och därmed risken för investeringen som 
ska överföras till byggherren. Frågan är exempelvis om det är möjligt och 
lämpligt att låta en entreprenör projektera en väg och ta den genom 
tillåtlighetsprövningen eller om detta är en uppgift som i första hand bör ligga på 
vägmyndigheten. 

 
2.3 Public Privat Partnership (PPP) 
Vi kommer i avsnitt 3 att återkomma till den projektvisa finansieringen i form av 
Public Private Partnership (PPP) vid ett flertal tillfällen. Det finns därför 
anledning att inledningsvis något mer kommentera dess innebörd. 

Det nutida intresset för mer eller mindre konventionella finansieringslösningar 
tog sin början i Storbritannien i dess Public Finance Initiative (PFI). I början av 
1990-talet gavs den privata sektorn i uppdrag att bilda projektbolag som 
ansvarade för att bygga, finansiera och driva vägar. Motsvarande utveckling 
skedde också i andra samhällssektorer, exempelvis inom sjukvården. År 1997 
efter viss omprövning av konceptet och efter tillträdet av en ny regering, ändrades 
benämningen till Public-Private-Partnership (PPP).  

”Public Private Partnership” vid infrastrukturinvesteringar syftar på ett 
långsiktigt samarbete mellan offentliga och privata intressen. De senare ansvarar 
för finansiering och drift och/eller underhåll av infrastrukturen och i gengäld får 
man intäkter i förhållande till tillgänglighet, nytta, utförande eller andra på 
förhand fastställda parametrar. Med en något vidare definition kan alla former av 
samarbete i syfte att skapa maximal nytta för trafikanter och samhälle från 
infrastrukturen genom att inblandade parter bidrar med finansiella medel eller på 
annat sätt bidrar till att infrastrukturen kommer till stånd sägas ingå i begreppet. 
Huruvida privata intressen skall stå för huvuddelen av finansieringen eller om de 
enbart skall bidra till en kvalitetshöjning avgör vilken form av partnerskap som är 
lämpligt (PIARC, 2003).  

PPP är alltså ett sätt för offentliga myndigheter att släppa rollen som ägare av 
och driftsansvaret för realkapital och istället få rollen som köpare av tjänster från 
den privata sektorn. Den privata sektorn får rollen som leverantörer av tjänster 
istället för att vara en aktör som enbart bygger (Jones, 2002). I vägsektorn handlar 
det i princip om att man köper en predefinierad framkomlighet över en längre tid 
snarare än ett vägprojekt. Kvaliteten på framkomligheten/tjänsten kan specificeras 
i olika detaljeringsgrad (t.ex. inkluderande trafiksäkerhets och miljöaspekter). 

Som noterats i avsnittet ovan innebär olika finansieringsformer inom ramen för 
PPP inte att intäktsgenereringen behöver vara annorlunda än vid offentlig 
finansiering. Intäktsgenereringen kan, oberoende av finansieringsform, komma 
via statsbudgeten i olika former eller via projektvisa avgifter. Ur själva 
finansieringssynpunkten finns tre relevanta perspektiv med PPP.  
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• Dels kan metoden innebära effektiviseringar som inte annars skulle ha 
kommit till stånd vilket sänker projektens kostnader. Man talar ibland på 
effektiviseringar kring 15–20 %. Men metoden har också höga 
transaktionskostnader 

• Dels fördelar man riskerna mellan olika aktörer (producenter, finansiärer 
och myndigheter) vilket påverkar riskpremien och medvetenheten om 
olika risker. Genom att allokera riskerna ’rätt’ påverkas effektiviteten 

• Dels påverkas betalningsströmmarna. Genom att man köper en tjänst som 
levereras under lång tid snarare än en kapitalvara förskjuts betalnings-
strömmarna för den offentliga aktören från investeringstidpunkten till 
nyttjandetiden. Baksidan av en sådan övergång är att privat sektor normalt 
har en högre kostnad för att låna pengar än en offentlig låntagare. 

 
Nya innovativa metoder förekommer även för underhållet av infrastrukturen och 
underhåll som tidigare utfördes av vägförvaltningarnas egen personal men som nu 
för det mesta utförs av den privata sektorn. Detta går stundtals under 
benämningen kommersialisering av underhållsverksamheten. Övergången har 
inneburit en utveckling av innovativa metoder för upprättandet av 
underhållskontrakt. Innovativa kontrakt kan t.ex. specificera resultatbaserade 
kriterier vilket innebär ökad flexibilitet samtidigt som det ger incitament till 
innovation samt minskade kostnader. I nedanstående tabell visar vi översiktligt 
hur underhållskontrakten är utformade i några olika länder.  
 
Tabell 2 Olika kontraktsmodeller för underhåll i olika länder. 
Australien 

Sydney,WA 
& 

Tasmanien 

Resultatbaserat 10 år Klumpsumma 50/50 
(Varierar) 

Allt 

Alberta, 
Kanada 

Resultatbaserat 5 år Enhetspris 78/22 Allt utom 
nybeläggning 

och 
återställande 

Br. 
Columbia 
Kanada 

Resultatbaserat 8 år 
(5+3) 

Klumpsumma 40/60 Allt utom 
nybeläggning 

och 
återställande 

Ontario 
Kanada 

Resultatbaserat 8 år 
(5+3) 

Klumpsumma 90/10 Allt utom 
nybeläggning 

och 
återställande 

England Resultatbaserat 7 år 
(5+2) 

Klumpsumma 30-40/60-
70 

Allt 

Finland Produktion- 
och 

resultatbaserat 

3 år Klumpsumma 75/25 Allt utom 
nybeläggning 

och 
återställande 

Nya Zeeland Resultatbaserat 10 år Klumpsumma Kvalitet/Pris 
Trade off 

Allt 

Sverige Produktion- 
och 

resultatbaserat 

8 år 
(6+2) 

Klumpsumma 90/10 Allt utom 
nybeläggning 

och 
återställande 

USA Resultatbaserat 5 & 10 år  
(5+5) 

Klumpsumma 50/50 Allt utom 
återställande 

Källa: Pakkala (2002). 
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3 En internationell översikt 
Vi genomför den internationella översikten i två steg. I ett första steg (avsnitt 3) 
skapar vi en översiktlig bild medan vi i ett andra steg (avsnitt 4) studerar ett antal 
enskilda länder. I det första steget utnyttjar vi först ekonomisk information för att 
skaffa oss ett helikopterperspektiv över vägväsendets finansiering. Detta redovisas 
i avsnitt 3.1. Det är uppenbart att denna metod inte fångar frågeställningar kring 
vägfonder, som ofta finns i utvecklingsländer med dålig ekonomisk statistik, och 
vi redovisar därför separat i avsnitt 3.2 några generella erfarenheter från dessa 
fonder och i avsnitt 3.3 redovisar vi konsekvenserna av den gällande europeiska 
regleringen på området. Bilaga 2 innehåller de tabeller som sammanfattar 
vägväsendets finansiering. 

 
3.1 Skatter och avgifter på vägtrafik 
Avsnitt 3.1 innehåller en sammanställning över skatter på vägtrafik, och utgifter 
för väghållning i ett antal länder. Det bör betonas att sådana uppgifter är osäkra. 
Detta beror bland annat på blandningen av olika finansieringskällor och 
utgiftskategorier på olika administrativa nivåer. Man kan inte vara helt säker på 
att uppgifterna avser intäkter och kostnader från samtliga administrativa nivåer 
(nationell, regional/delstat, lokalt/kommun). Det är också oklart på vilket sätt 
särskilda tullintäkter ingår som en del av sammanställningen. 

Man kan dela in beskattningen av vägtrafiken i följande huvudkategorier: 
Skatter och avgifter på vägtrafiken relaterade till; 

• användning av vägnätet – utgörs till övervägande delen av bränsleskatter 
men kan också bestå av tullar eller kilometerskatter 

• skatter på ägande (fordonsskatter) 
• skatter på inköp eller förvärvande av fordon.  
 

Dessutom tar vissa länder ut skatter på försäkringarna. 
Figuren nedan visar intäkterna från skatter som tas ut i vägsektorn per fkm (i 

respektive land2) år 1998 i några valda europeiska länder. Figuren baseras på 
information som samlats in i UNITE projektet3, vilket presenteras i tabell 7 
(bilaga 2), och vi bedömer underlaget och jämförbarheten som ovanligt god.  

I dessa 17 länder kommer i genomsnitt 66 % av intäkterna från bränsleskatter, 
17 % från årliga fordonsskatter, 9 % från försäljnings- och registreringsskatter 
medan 5 % kommer från tullar och 1 % från vignetter (årliga avgifter knutna till 
nyttjande av en viss del av vägnätet). Dessutom har några länder skatt på 
försäkringspremierna (1 % av intäkterna). Övrigt består av bl.a. bilradioskatt 
(Belgien). Vi har exkluderat moms. 

De länder med störst intäkter från tullar är Frankrike (15 %), Portugal (9 %), 
Spanien (8 %) och Italien (8 %). Men även i dessa länder dominerar bränsle-
skatten som intäktskälla. Vissa länder har vignetter men här är det lite oklart hur 
man bokfört Eurovignettintäkterna. För Österrike och Schweiz utgjorde intäkterna 
från deras dåvarande system ca 6 % av intäkterna. 
 

                                                 
2 Metoden innebär att länder med mycket internationell trafik får stora intäkter per inhemsk 
fordonskilometer. Men för syftet att jämföra storheten på de olika komponenterna fungerar 
analysen. 
3 www.its.leeds.ac.uk/research/index.html. 
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Intäkter från vägtrafikrelaterade skatter och avgifter i Europa 
(per trafikarbete i respektive land - 1998)
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Figur 1 Intäkter i några europeiska länder per fkm. 
 
Som utvidgning och komplement har vi också utnyttjat information från World 
Road Statistics 2004 utgiven av International Road Federation. Det finns en hel 
del inkonsistenser och oklarheter i denna imponerande sammanställning. Vi har 
här sammanställt alla länder där det finns information om skatteintäkterna (se 
bilaga 2) och har beräknat fördelningen av de vägrelaterade skatterna på olika 
komponenter; i) förvärvande, ii) ägande och iii) användning av fordon respektive 
iv) tull och v) annat. Vi har också beräknat de vägrelaterade skatternas andel av 
BNP, av alla skatteintäkter och av vägutgifterna. Den senare uppgiften härrör inte 
alltid från samma år som intäktsinformationen. 

Huvuddelen av de intäkter från skatter och avgifter som tas ut på vägtrafiken 
kommer från användningen av vägnätet (46 %) även i detta material. Skatter 
kopplade till ägande och förvärvande står för ungefär lika stor andel var (ca 18 %) 
medan tullavgifter i medeltal bara står för 6 % av intäkterna.  

Av figuren nedan framgår också att intäkterna från de vägrelaterade skatterna 
utgör kring 3 % av BNP i de flesta länder. Motsvarande siffra enbart för de 
europeiska länderna i UNITE materialet är 3,1 %. Vi ser att Frankrike och 
Storbritannien har den högsta vägskatten mätt som andel av BNP medan Japan har 
den lägsta. Sveriges totala vägskatter är ca 2,9 % mätt som andel av BNP. 
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Figur 2 Total vägskatt i procent av BNP. 
Källa: WRS 2004 och egna beräkningar. 
 
Den totala vägskatten i relation till totala statliga intäkter har sin största andel i 
Frankrike och Finland medan Nederländerna och Österrike har en relativt liten 
total vägskatt i förhållande till de totala statliga intäkterna. Sveriges andel är drygt 
9 % och medianvärdet är strax under 8 %. Vägtrafikens skatter är alltså en 
väsentlig del av de offentliga intäkterna. 
 

La
nd

 o
ch

 å
r

Vägskatt i %  av statlig intäkt

Österrike 2001

Sverige 2002

Storbritannien 1999

Schweiz 2002

Norge 2002

Nederländerna 1999

Japan 2001

Island 2002

Frankrike 2000

Finland 2001

Danmark 1999

20151050

Total vägskatt i procent av total statlig intäkt

 
Figur 3 Total vägskatt i procent av total statlig intäkt. 
Källa: WRS 2004 och egna beräkningar. 
 
De medel som avsätts för investeringar i, och underhåll av vägnätet utgör normalt 
endast en bråkdel av de samlade intäkterna från väghållningen. Stater runt om i 
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världen använder därför vägsektorn som en källa för att ta in intäkter till andra 
verksamheter i offentlig sektor. Även om de vägrelaterade skatterna ger ett 
finansiellt överskott för staten kan man inte utifrån detta argumentera att de är för 
höga. Ett skäl är att en stor del av de vägrelaterade skatterna motiveras som 
’Pigou-skatter’, eller skatter som syftar till att korrigera för s.k. externa effekter, 
dvs. miljö och olyckskostnader. 
 

Land  och  år

 %

Ös
ter

rik
e 2

00
1

Sv
er
ige

 20
02

St
orb

rit
an
nie

n 1
99
9

Sc
hw

eiz
 20

02

Ne
de
rlä

nd
er
na
 19

99

Isl
an
d 2

00
2

Fr
an
kri
ke
 20

00

Fin
lan

d 2
00
1

Be
lgi
en
 19

98

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Totala  utgifter för vägnätet som  andel av  totala vägskatter

 
Figur 4 Totala utgifter för vägnätet som andel av totala vägskatter. 
Källa: WRS 2004 och egna beräkningar. 
 
Ser vi på totala utgifter för vägnätet som andel av totala vägskatter har Island (ca 
80 %) och Schweiz (ca 60 %) de högsta utgifterna. Belgiens, Nederländernas och 
Storbritanniens utgifter för vägnätet utgör däremot endast ca 15 procent av 
intäkterna. Sveriges andel är ca 35 procent och medianvärdet är ca 31 procent. 

Man bör emellertid notera att tabellen i huvudsak avser information från i-
länder. I många u-länder är skatteuttaget från vägtrafiken lågt, exempelvis därför 
att det är administrativt svårt att säkerställa att skatteintäkter verkligen tillfaller 
statskassan. I bilaga 3 finns ett antal tabeller som identifierar vilka skatter, mera 
precist, som ingår i de olika huvudkategorierna. Av denna sammanställning 
framgår också att mycket få skatter öronmärks för någon specifik användning. 
 
3.2 Vägfonder 
Vägfonder ligger utanför den allmänna budgeten och får sina intäkter från 
vägskatter, andra statliga skatter och/eller vägavgifter. Fonden ansvarar för viss 
finansiering av vägsystemet. Exempel på tidiga vägfonder för uppbyggandet av ett 
vägnät; t.ex. New Zealand Land Transport Fund (1953), Japan Road Improvement 
Special Account (1954) och den kanske mest kända, US Federal Highway Trust 
Fund (1956). Men även Sverige har haft en vägfond.  
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De flesta mera ”moderna” vägfonder har sitt ursprung i en dåligt fungerande 
statsförvaltning. Kärnproblemet som dessa fonder avsåg att lösa var den otydliga 
och ryckiga allokeringen av allmänna budgetmedel till väghållning. Världsbanken 
låg ofta bakom vägfonder i Afrika, Latinamerika och Asien under 1960- och 
1970-talen för att säkerställa underhållet av infrastrukturinvesteringar gjorda med 
bankens pengar. Fonderna finansierades genom öronmärkning av vissa 
skatteintäkter. Många gånger har användningen av fondens medel knutits till 
enbart drift och underhåll.  

Den teoretiska rekommendationen för en effektiv budgetpolitik har länge varit 
klar; ta in pengar där det gör minst skada och nyttja dem där de gör mest nytta. 
Öronmärkning går emot denna rekommendation. Den praktiska utvecklingen i 
dessa 1960- och 1970-tals vägfonder bevisade att dessa teoretiska invändningar 
var riktiga. Från avsnittet 3.1 ovan har vi sett att vägskatter utgör en stor del av ett 
lands skatteintäkter och öronmärkning av dessa belopp blir kännbara4. I vissa fall 
(Colombia) blev öronmärkningen så dominerande att all finansiell flexibilitet 
försvann. Vidare visar revisioner att dessa fonder i många fall inte fungerar. En 
sammanställning av tio revisionsrapporter som Världsbanken gjort ger en ganska 
dyster bild av fondernas funktion5.  

Ett annat argument mot dessa fonder är att öronmärkningen i sig inte påverkar 
incitament för vad som görs med pengarna. Det finns inget i fondernas struktur 
som säkerställer att fonden i sig bedriver en god resursallokering.  

Under 1980- och 1990-talen växte en ny generation vägfonder fram med 
mikroekonomiska syften – att effektivisera vägväsendet. Även dessa har ofta varit 
begränsade till drift och underhåll (RMF – road maintenace funds). Det har då 
handlat om att föra in kommersiell kompetens i väghållningen. Men liksom 
tidigare söker man också en stadig finansieringsström som effektiviserar 
väghållningen. Karaktäristiskt för dessa fonder är att de finansieras via någon 
form av ’brukaravgifter’ som redovisas separat från allmänna skatteintäkter. Den 
finansiella flexibiliteten kan därför delvis bibehållas.  

Den stora nyttan med dessa fonder försvinner om man har en väl fungerande 
statsapparat eller en så dålig statsapparat att inte heller fonderna är skyddade. Ett 
intressant ställningstagande av Gwilliam et al. (1997) vid Världsbanken (se också 
www.worldbank.org/transport) är att dessa vägfonder bara är ett första steg på en 
längre väg. På sikt krävs endera att väghållningen kommersialiseras eller så måste 
den statliga budgetprocessen reformeras.  

På senare tid verkar vägfonder aktiverats i delar av Asien och det forna 
Sovjetunionen. Tabellen nedan baseras på material från den Asiatiska Utvecklings 
Banken (ADB) och sammanställer existerande fonder och ett antal förslag. 

                                                 
4 Costa Rica 19 %, Guatemala 16 %, Nepal 13 % (Gwilliam, K.K. and Z. Shalizi (1997) page 15). 
5 se http://www.worldbank.org/transport/roads/rf_docs/annex4.pdf. 
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Tabell 3 Översikt över valda vägfonder och förslag. 
Land Status Ansvar Intäkter 
Indien förslag Investering, underhåll och 

säkerhet 
Avgift på drivmedel 

Jordanien Förslag utarbetat 
i samarbete med 
Världsbanken 

Underhåll Avgift på drivmedel 
Transit avgift 
Avgift på tunga fordon 
Tullar 
Böter för överlast 

Kazakstan Lag sedan 1995 Drift och underhåll Skatt på företag 
Avgift på drivmedel 
Avgift på tunga fordon 
Internationell frakt avgift 

Kirgizistan Lag antagen 
1999 

Hela vägväsendet Slussat via allmänna budgeten – 
50 % av bränsleskatten 
Fordonsskatten (100 %) 
Registreringsskatt (90 %) 
Tull på tunga fordon (100 %) 
Böter m.m. 

Laos Förslag Drift och underhåll Avgift på drivmedel 
Avgift på tunga fordon 
Transit avgift 

Mongoliet Lag sedan 1998 Investering, drift och 
underhåll 

Avgift på drivmedel 
Fordonsskatt 
Ca 25–30 % av vägrelaterade 
skatter 

Nepal Förslag Drift, underhåll och 
säkerhet 

Brukaravgifter 
Avgift på drivmedel 
Böter för överlast 
Transit avgift 

Pakistan Förslag Underhåll Avgift på drivmedel 
Fordonsavgift 

Filippinerna Förslag Underhåll, 
emissionskontroll 

Fordonsavgifter 
Böter för överlast 

Sri Lanka Förslag Na Na 
Uzbekistan Lag sedan 1993 Drift och underhåll Företagsskatter 

Transit avgifter 
Försäljningsskatt på bussar 

Costa Rica Lag sedan 1998 Drift och underhåll men 
också investeringar 

Avgift på drivmedel 

Guatemala Lag sedan 1996 Underhåll Avgift på drivmedel 
Fordonsavgifter 
Tullar 

Honduras Lag sedan 1993 Underhåll Avgift på drivmedel 
Nicaragua Förslag Underhåll Avgift på drivmedel 
Källa: Road Funds and Road Maintenace – An Asian Perspective. Asian Development Bank. July 
2003. 
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3.3 Europeiska regleringar 
Den europeiska regleringen av avgifter på trafik tar sin utgångspunkt i den 
’gemensamma marknadens’ funktion. Därför avser regleringen på vägtrafikens 
skatter/avgifter sådant som påverkar den internationella handeln och är inte i 
första hand ämnad till samhällsekonomisk effektiv styrning av transporter. 

Trots att det redan 1964 påbörjades ett arbete var det först genom det 
intensifierade arbetet med den ’gemensamma marknaden’ som ett beslut om den 
tunga trafikens avgifter kunde tas 1993. Direktivet gäller i princip fortfarande 
även om ett nytt förslag lades fram 1996. Det godtogs aldrig och en justerad 
version av det ursprungliga direktivet kom att bli gällande igen från juni 1999. 
Just nu diskuteras ett ny förslag från Kommissionen (se nedan) som helt eller i 
delar kan komma att antas i en nära framtid.  

Det gällande direktivet begränsas till kommersiella fordon för godstransporter 
som väger minst 12 ton och behandlar fordonsskatter, tullar och s.k. 
brukaravgifter. Brukaravgifter kallas ofta också Eurovignette även om det senare 
egentligen avser den grupp länder som gemensamt infört brukaravgifter för delar 
av vägnätet i enlighet med direktivet. Direktivet sätter miniminivån för 
fordonsskatterna, där vissa medlemsländer fortfarande har rätt att sätta lägre 
nivåer. Nivåerna, som kommer från den gamla regleringen från 1993, är baserade 
på den engelska strukturen på infrastrukturkostnader. En differentiering för 
luftfjädring infördes också.  

Tullar definieras som en avgift på ett fordon för färd mellan två punkter medan 
brukaravgifter avser avgifter betalad för användandet av ett visst definierat 
vägnät. Tullar och brukaravgifter kan endast tas ut på motorvägar, flerfältsvägar 
med liknande karaktäristika, eller broar, tunnlar och bergspass. Dessa avgifter kan 
också tas ut för utnyttjandet av andra vägtyper om ett motorvägsnät saknas. 
Dessutom kan avgifter tas ut av trafiksäkerhetsskäl. Tullar och brukaravgifter kan 
inte tas ut samtidigt på samma vägsektion förutom vid broar, tunnlar och 
bergspass. Den vägda genomsnittstullen ska vara relaterad till kostnaden för 
’constructing, operating, and developing the infrastructure network concerned’ 
(dvs. inte enbart för vägen mellan de två punkterna). Tullen får variera med 
avseende på utsläppsegenskaper och tid på dagen.  

Brukaravgiften är reglerad som maximinivåer som varierar beroende på 
fordonens slitage på vägytan och dess miljöegenskaper. Avgiften ska tas ut i 
relation till utnyttjandet medan en daglig gemensam avgift på 8€ lagts fast.  

 
Tabell 4 Maximala brukaravgifter (€ per år) 
 Maximum 3 axlar Minimum 4 axlar 
Non-euro 960 1.550 
Euro I 850 1.400 
Euro II and cleaner 750 1.250 
 
Vidare tillåter regelverket skatter på registrering av fordon samt specifika avgifter 
i tätorter för att bemästra tid och platsrelaterad trängsel. 

Förslaget från 1996 förutsåg ett införande av kilometeravgifter men den nu 
gällande regleringen är inte anpassat för detta. Samtidigt har Tyskland i början av 
2005 infört kilometeravgifter (se nedan). Ett nytt direktiv har därför länge varit 
väntat och under sommaren 2003 presenterade Kommissionen ett nytt förslag med 
en del nya idéer; 
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• vidgad vägnätsdefinition 
• avser fordon ända ned till 3,5 ton 
• tillåtelse att gå under reglerade miniminivåer på fordonsskatten 
• tullen tillåts innehålla komponenter för olyckor utöver infrastruktur-

kostnader 
• ett påslag för att finansiera alternativa transportinvesteringar tillåts i 

känsliga områden 
• en särskild övervakande myndighet ska skapas i varje land 
• intäkterna ska öronmärkas för transportsektorn. 

 
Istället för att begränsa tull och brukaravgifterna till motorvägar tillåter man alltså 
avgifterna att också omfatta delar av det primära vägnätet. Nivåerna på 
brukaravgiften är som tidigare reglerad med maximnivåer avseende årliga avgifter 
(fast 6 % högre). 

Det nya förslaget reglerar tullar till att omfatta ’any infrastructure costs 
designed to reduce nuisance related to noise and costs of actual payments made 
by infrastructure operator corresponding to objective environmental elements 
such as for example soil contamination, and to the direct or indirect costs of 
accidents which, not being covered by an insurance system, are borne by the 
society’. Detta är – med lagstiftar mått – en ganska radikal vidgning av 
kostnadsbasen för att beräkna de maximala tullnivåerna.  

Ytterligare en revolutionerande ide’ är att en särskild oberoende övervakande 
myndighet ska skapas i varje medlemsstat och att denna myndighet ska säkerställa 
att intäkterna från tullar och brukaravgifter kommer att användas för (hållbara) 
projekt i transportsektorn. Dels kräver man alltså en separat övervakande 
myndighet och dels öronmärker man intäkterna till transportsektorn. 

Det ska betonas att ännu efter snart två år har detta nya förslag inte blivit 
antaget vilket tyder på att många av idéerna inte kommer att kunna genomföras. 
 
4 Fallstudier i några länder 
Baserat på den översiktliga genomgång vi gjort i avsnitt 3 går vi nedan igenom 
några av de länder vi bedömer som mest intressanta för att studera principerna för 
väghållningens finansiering. Länderna i sammanställningen utgörs av följande; 

• Australien 
• Japan 
• Nya Zeeland 
• USA 
• Norge 
• Island 
• Schweiz 
• Finland 
• Frankrike 
• Storbritannien 
• Sverige (PPP – Arlandabanan) 
• Tyskland 
• Österrike. 
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4.1.1 Australien 
Australien har tre nivåer av myndighetsutövning, ”National Government” (NG), 
”State Government” (SG) med ansvar för var och en av de åtta delstaterna och 
”Local Government” (LG). SG ansvarar för huvudvägarna som binder ihop olika 
samhällen med varandra. NG betalar SG för de vägar som binder ihop 
huvudstäderna (ca 18 000 km). NG betalar dessutom vissa andra prioriterade 
projekt. 

SG har det huvudsakliga ägaransvaret för vägnätet i staten och är autonoma 
och sköter vägnätet enligt sina egna förfaringssätt. De åtta olika staterna har 
därför olika typer av organisationsformer som varierar från att man använder egna 
resurser (in-house resources) till hybridkoncept och helt upphandlade lösningar 
(outsourcing). Varje investeringsprojekt hanteras som ett separat fall och valet av 
vilken utförare som ska få ett uppdrag varierar från ett lägsta bud till ett viktat 
genomsnitt. Kontrakt kan löpa på både kortare och längre tid och innehåller ibland 
en fast ersättning, andra gånger en ersättning mot faktiska kostnader (löpande 
räkning) och åter andra gånger mellanvarianter av dessa extremformer (PIARC, 
2000). 

Merparten av infrastrukturen finansieras över offentlig budget men det 
förekommer tullvägar som sköts av ett statligt ägt företag. Sedan ett antal år har 
man också gett koncessioner till privata företag som får rätt att bygga motorvägs-
avsnitt, broar och tunnlar etc., finansierat med tullavgifter. Omfattningen av dessa 
tullar tycks vara ökande i flera storstadsområden. Som ett resultat av ett PPP i 
Victoria har ett elektroniskt avgiftssystem ”The City Link toll way” införts för att 
bekosta investeringen (PIARC, 2003). 

 
4.1.2 Japan 
Japans vägnät består av fyra kategorier vägar; motorvägar, nationella vägar, 
prefekturvägar (vi kallar dessa i fortsättningen regionala vägar) och kommunala 
vägar. Medan de tre senare kategorierna av vägar administreras av en statlig eller 
regional väghållare, har Japan Highway Public Corporation (JHPC) ansvar för 
motorvägarna. Det finns också tullvägar bland de senare tre kategorierna vägar. 

Tullvägar används för att bekosta bland annat motorvägarna. Huvudprincipen 
tycks vara att ta ut tullar som gör det möjligt att återbetala de lån som tas upp för 
att bygga vägarna under en 45-årsperiod (PIARC, 2000 och JHPC, 2004). Det 
icke tullfinansierade vägnätet tas om hand av en offentlig myndighet under the 
Ministry of Land, Infrastructure and Transport.  

Väghållningen tycks finansieras av en blandning av traditionell finansiering via 
skattsedeln och en öronmärkning av ett antal olika skatter. De öronmärkta 
skatterna stod för knappt 30 procent av kostnaderna under år 2000 (se Road 
Bureau, 2004). Denna typ av lösning går tillbaka på den vägfond som 
introducerades 1954. Fonden baseras på ett komplicerat system av öronmärkta 
nationella och lokala skatter för att finansiera byggande och underhåll av 
nationella, regionala och lokala vägar. På den nationella nivån fördelas de 
öronmärkta skatterna enligt följande: 
 

• Hela bensinskatten (ca $0,41per liter) går till ett konto för vägför-
bättringar. Upp till ¼ av detta kan föras vidare till lokala vägar 

• Hälften av motorfordonsskatten, ”LPG tax”, ($0,14 per kg.) går till ett 
speciellt konto och den andra hälften går till lokala myndigheter 
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• Tre fjärdedelar av ”Motor Vehicle Tonnage tax” ($51 per halvt ton och år) 
går till ett speciellt konto medan resten går till de lokala myndigheterna. 

 
På den lokala nivån fördelas skatterna på följande sätt (Heggie, 1999); 
 

• Av de delar av bensinskatten som förs vidare till lokala organ går 43 % till 
vägar i Tokyo, Hokkaido samt ”prefectures and designated cities”. De 
övriga 57 % går till vägar i städer och byar 

• LPG skatten används till vägar i Tokyo, Hokkaido samt till ”prefectures 
and designated cities” 

• “Motor Vehicle Tonnage tax” används till vägar i städer och byar 
• Lokala skatter på diesel används för att bekosta vägar i Tokyo, Hokkaido 

samt ”prefectures and designated cities” 
• Av försäljningsskatten (5 % av försäljningspriset på privata motorfordon) 

går 30 % till vägar i Tokyo, Hokkaido samt ”prefectures and designated 
cities”. Resterande 70 % går till vägar i städer och byar. 

 
Det är svårt att få en samlad bild av finansiering och användning av medel för 
väghållning i Japan. Huvudskälet är att verksamheten inte tycks vara uppbyggd 
enligt en enhetlig mall: Medan man i bl.a. Sverige tar beslut om kostnader för, och 
beskattning av vägsektorn i en enhetlig process, byggs det japanska systemet upp 
av en mängd specialkonstruktioner för att tillförsäkra olika administrativa nivåer 
etc. om medel från en mängd olika finansieringskällor. 

 
4.1.3 Nya Zeeland 
Nya Zeeland har infört självfinansiering av hela vägsektorn med hjälp av 
vägavgifter och är det enda landet i världen med en (öronmärkt) vägfond för det 
allmänna vägnätet (Bruzelius, 1999 och Pakkala, 2002). Nya Zeeland genomför 
för närvarande en omorganisation varför beskrivningen nedan troligen kommer att 
förändras. 

Nya Zeelands vägmyndighet, Transit New Zealand (TNZ), med sju lokala 
kontor ansvarar för det statliga huvudvägnätet. Förutom TNZ finns det tolv 
regionala myndigheter, fyra ”unitary authorities” samt 74 lokala och urbana 
myndigheter som ansvarar för det lokala vägnätet. En ”Network Maintenance 
Management- konsult" (NMM) får i konkurrens med andra lämna anbud på att 
bistå TNZ med råd under 3–5 år, samt att vara ansvarig för planering, kontrakt 
etc. under denna tid. Det innebär att den ansvariga vägmyndigheten har mycket få 
egna anställda och att man i stället kontrakterar privata företag både för utförandet 
av drift och underhåll såväl som arbetet med att planera verksamheten.  

TNZ finansieras via en vägfond. Från 1989 fanns i Nya Zeeland en Land 
Transport Fund som organisatoriskt tillhörde TNZ. Men då det befarades att det 
skulle uppstå intressekonflikter skapades år 1996 en separat vägfonds-
administration, Transfund New Zeeland. Transfunds styrelse består av två 
representanter för Transit New Zeeland, en representant för den lokala 
myndighetsnivån (motsvarande svenska kommuner), en representant för 
vägtrafikanterna och en representant för andra allmänna intressen. Transfund hade 
1999 ca 35 anställda. Regeringen bestämmer vilka avgifter som ska tillfalla 
Transfund och därigenom inflödet till fonden. Det innebär att avgifterna samlas in 
som om de var skatter men tillfaller sedan Transfund.  
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Intäktskällorna består av delar av bränsleskatten ($0.065 per liter av total skatt 
på $0.21 per liter; intäkter 204M$ 1996), en vikt-distansavgift på dieselfordon 
(motsvarar en kilometerskatt; 293 M$), registreringsavgift på motorfordon 
( 104 M$) och några andra mindre intäktskällor (Heggie (1999)). 

 
4.1.4 USA 
The Federal Highway Administration (FHWA) är en del av Department of 
Transportation och finansierar konstruktion och reinvesteringar av urbana och 
interurbana huvudvägar. Det federala ansvaret innebär bl.a. att man utformar 
anvisningar för vilken standard nybyggda vägar etc. ska ha, att man undersöker 
och beviljar delstaternas förslag till investeringar, man bistår med teknisk 
assistans och ser till att lagar följs. Men den centrala uppgiften består i att anslå 
federala medel till delstaterna för konstruktion och förbättring, men inte för 
underhåll. FHWA ansvarar även för vägar till nationalparker och andra publika 
områden (PIARC, 2000). 

The (Federal) Highway Trust Fund (HTF) fick redan år 1956 till uppgift att 
finansiera “interstate system” och att bistå vid finansieringen av primära, 
sekundära och urbana vägar. Intäkterna till fonden kommer från bränsleskatt och 
”highway user fees” (bl.a skatt på däcksförsäljning och skatt på försäljning av 
tunga fordon (Heggie, 1999). De fonderade medlen har dock inte bara använts till 
vägar utan delar har också använts för täcka federala budgetunderskott etc. 
(Talley, 2000 och AHUA, 2004).  

Fonden delfinansierar alltså också vägprojekt i delstaterna. I tillägg till dessa 
federala medel används också intäkter från lokala myndigheter (30 %), lokala 
egendomsskatter (13 %), obligationer (10 %) och lokala bränsleskatter (4 %) och 
tullar (2 %) som finansieringskälla för vägväsendet (Martin, 2000). Den beskrivna 
fördelningen är generell och skiljer sig åt mellan stater och år. Som ett exempel på 
avvikelse från beskrivningen ovan finansierade Nevada och New Hampshire år 
1997 över 60 % av sina kostnader för väghållning med ”highway-user fees”, en 
samlingsbeteckning för olika skatter och avgifter på väganvändningen. Samtidigt 
avstod under samma år 20 delstater att ta in några sådana avgifter (Martin, 2000). 

Delstaterna har två roller. De skall å ena sidan välja, planera och utforma vilka 
nya vägar som ska byggas; man ska dessutom ha ansvar för att bygga, underhålla 
och driva huvudvägnätet (PIARC, 2000). De flesta stater har en egen organisation 
för underhållsåtgärder, man kan hyra in en annan lokal myndighet eller – vilket 
håller på att bli allt vanligare – upphandla underhåll i konkurrens (Pakkala, 2002). 
 
PPP-lösningar 
I USA står PPP-vägar för mindre än en procent av motorvägarna. Användningen 
av PPP konceptet där lokala myndigheter och andra aktörer är delägare i 
aktiebolag speciellt skapade för PPP lösningar ökar dock (PIARC, 2003). 
Erfarenheterna är blandade med några som fungerat bra och några som har fått 
omstruktureras. För närvarande (år 2004) tillåter 23 stater att privata aktörer är 
delaktiga i väghållningen (private participation) och för 20 av dessa stater handlar 
det endast om ”highways” (TRB-TRIS, 2004). 

 
4.1.5 Norge 
Vegdirektoratet är ett fristående direktorat under Samferdseldepartementet. För 
fylkesvägarna är regionvegkontoren underställda fylkeskommunerna i stället för 
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Samferdseldepartementet (www.vegvesen.no). De flesta nationella vägarna 
finansieras med offentliga anslag som 2005 uppgick till 12 830 miljoner NOK. 
Norge kanske framför allt är intressant med tanke på att man i betydande 
omfattning använder sig av tullar för att bekosta vissa väginvesteringar. För år 
2005 förväntas tullintäkterna uppgå till 3 060 miljoner NOK. 

Vegdirektoratet är ansvarigt för planering, konstruktion, byggande av väg och 
tullfaciliteter samt för vägens underhåll, medan ett privat, icke vinstdrivande 
företag sköter finansiering och inkassering av avgifter. För varje projekt bildar 
därför lokala myndigheter och privata intressen ett icke vinstdrivande aktiebolag. 
Beslutsprocessen för byggande av en tullväg kan sammanfattas enligt följande: 
 

• Ett tullprojekt baseras på lokala initiativ och lokala politiska 
överenskommelser där man accepterar tullfinansiering och godkänner 
finansieringsplanen med eventuella offentliga garantier 

• Projektet godkänns av det norska parlamentet 
• Ett icke-vinstdrivande företag görs ansvarig för tullintäkterna 
• Samferdseldepartementet godkänner projektet. 

 
Efter att ett kontrakt godkänts av stortinget får alltså ett företag, ägt av det lokala 
samhälle där vägen ska byggas och av en bank, i uppdrag att påbörja projektet. 
Företaget får inga statliga garantier för sina lån för att installera ett avgiftssystem 
utan dessa garantier ställs ofta av de lokala samhällena. Vegdirektoratet har ansvar 
för vägens utformning och för underhåll av den färdiga vägen (PIARC, 2000). År 
2000 fanns det ca 35 företag som drev 194 km avgiftsbelagda motorvägar. Av 
dessa var 50 km avgiftsbelagda yttre motorvägar i städerna Bergen, Oslo och 
Trondheim (PIARC, 2000). Ett enda projekt (Ålesundtunneln) har hittills gått i 
konkurs (Odeck, 2002).  

Odeck (2002) refererar en studie där man mätte allmänhetens attityd ett år före 
och ett år efter vägtullarna i Oslo, Bergen och Trondheim. Det visade sig att 
andelen negativa sjönk från ca 60 % till 50 % mellan de bägge åren. I Oslo 
används ca 10 % av avgifterna till förbättringar av kollektivtrafiken och det visade 
sig vara viktigt med ett transparent system där trafikanterna tydligt kunde se vad 
avgifterna användes till (minskad trängsel/förbättrad vägnät). 
 
PPP-lösningar 
Några PPP-projekt har inte förekommit i Norge. Men enligt uppgifter i personlig 
kommunikation med Vegdirektoratet testas för närvarande PPP på tre projekt 
varav två är under konstruktion och för ett pågår anbudsgivningen. Kontrakten 
innehåller byggande, drift och underhåll för en 25 års period. Det utvalda PPP 
konsortiet får det fulla ansvaret för, design, konstruktion, byggande, drift och 
finansiering. Vegdirektoratet ansvarar för planering, nivå på taxering och 
kontrollerar kvalitet och utförande. PPP konsortiet erhåller en årlig betalning 
under gällande kontraktsperiod i enlighet med ett flertal angivna kriterier. 

 
4.1.6 Island 
Island är i en process av att reformera finansieringen av vägväsendet. De statliga 
vägarna finansierade med öronmärkta skatter såsom skatt på bensin, 
kilometerskatt på dieseldrivna fordon över 4 ton, årlig skatt på dieseldrivna fordon 
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under 4 ton och från och med 1 juli 2005 även skatt på diesel6. Storleken på de 
statliga anslagen väntas helt och hållet bestämmas av storleken på intäkterna från 
dessa källor efter år 2008. Innan dess kommer extra anslag från staten att anslås.  

 
4.1.7 Schweiz 
Schweiz är ett av de länder som har öronmärkta skatter. Det mest intressanta här 
är utvecklingen av den schweiziska HVF (heavy vehicle fee). Redan på 1970-talet 
fördes diskussioner om att införa km-skatter av (dåvarande) svensk typ. År 1985 
introducerade man en fast avgift för tunga fordon (vignette) som en tillfällig 
lösning innan man skulle övergå till en rörlig avgift. Efter ett par politiska bakslag 
under processen introducerades slutligen systemet 2001. Avgiften betalas per 
kilometer körd sträcka på det schweiziska vägnätet och beror i sin slutliga version 
på emissionsklass och totalvikt. Bussar betalar en fast avgift per kilometer. 
Samtidigt med introduktionen höjs maxvikten på fordon från 12 ton till 34 ton7. 
Tabellen nedan visar avgiften 2004. Från 2005 höjs avgiften samtidigt som 
maxvikten för lastbilar höjs till 40 ton. 
 
Tabell 5 Schweiziska vägavgifter för tunga fordon. 

 
Källa: Federal Office for Spatial development (ARE). ‘Fair and efficnt – the distance-related 
Heavy vehicle Fee in Switzerland, 2004. 
 
Den schweiziska situationen är speciell. Man har dels ett geografiskt läge som 
innebär mycket transittrafik, dels ett högt miljömedvetande med en vilja att föra 
över transporter till järnväg. Dessutom är man inte medlem i EU eller EEA. 
Möjligheten att införa avgiften har varit beroende av alla dessa specifika 

                                                 
6 Muntlig kommunikation Sigbjörnsdottir. 
7 Schweiz har haft en maxvikt på 12 ton. Som en del i förhandlingarna med EU har man ökat 
maxvikten men samtidigt infört det nya avgiftssystemet.  
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komponenter (se OECD (2004)) för en bra överblick över varför man lyckades 
införa systemet).  

Konstitutionen föreskriver att vägarna ska vara avgiftsfria i Schweiz vilket 
innebar att införandet av den tidigare vignetten krävde ett tillägg för att kunna ta 
ut ’öronmärkta skatter för både offentliga och privata transporter’ (OECD (2004)).  

Det ursprungliga lagförslaget för HVF år 1994 innehåll många av de 
komponenter som sedan kom att bli genomförda; 

 
• Distansberoende avgift beroende på vikt 
• Tas ut på alla vägar 
• Avgiften skulle baseras på kostnaderna (inkl. externa kostnader) 
• Kantonerna skulle erhålla en del av nettoinkomsten 
• Federationens intäkter skulle användas för vägprojekt. 

 
Men intressantare är att se vilka förändringar som krävdes för att förslaget skulle 
gå igenom. Det slutliga lagförslaget (1998) kom dessutom att innehålla; 

 
• Kantonernas andel av intäkterna blev en fastställd andel (1/3) 
• Federationens intäkter (2/3) skulle gå direkt till järnvägsinvesteringar 
• En differentiering efter emissionsklass. 

 
Systemets kostnader (inklusive utveckling, investering, underhåll och 
administration) uppskattas till 40 M€ per år vilket är ca 8 % av intäkterna i 
dagsläget (500 M€). Med de stigande avgiftsnivåerna framöver bedöms denna 
kostnadsandel sjunka till mellan 5–6 % av intäkterna.  

 
4.1.8 Finland 
Finsk väghållning organiseras på ungefär samma sätt som i flertalet övriga 
västeuropeiska länder. Ett viktigt undantag är emellertid ett beslut år 1995 av den 
finska regeringen att genomföra en utbyggnad av väg M4 (ca 70 km) med 
alternativ finansiering. Eftersom projektet var samhällsekonomiskt lönsamt men 
inte rymdes i det ordinarie vägbyggnadsanslaget befanns det lämpligt att 
genomföras i partnerskap med den privata sektorn.  

Efter en prekvalificering deltog fem konsortier i upphandlingen. De olika 
anbuden varierade mellan 1,2 och 1,7 miljarder finska mark medan ett traditionellt 
genomförande beräknades kosta 1,4 miljarder mark. För att projektera, planlägga, 
bygga, finansiera och driva den nya vägen betalar staten en ersättning till av det 
vinnande konsortiet bildade projektbolaget. Några av kontraktets kännetecken är 
följande: 
 

• Finsk lag och finska språket används i kommunikationen med 
byggbolaget. 

• Ersättningen baseras på faktisk trafikvolym i form av skuggtullar, dvs. 
staten ersätter företaget med utgångspunkt från en ersättning per fordon. 

• Ersättningen per fordon är fast med undantag för indexering av 
underhållskostnader 

• Avtalsperioden är 15 år 
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• Kontraktet öppnade en möjlighet för konsortiet att få en bonus för 
tidigarelagt öppnande av vägen; man lyckades också med genomförandet 
så att denna bonus betalades ut. 

 
Projektbolaget tar de risker som är förenade med produktion, drift, underhåll och 
finansiering. Det finska vägverket tar risker gällande lagändringar som påverkar 
projektet, ändringar i normer och standards och begränsad tillgänglighet på grund 
av olyckor som skett utan projektbolagets förskyllan. Som framgår ovan var 
bedömningen att kostanden för väghållningen under projektet hela livslängd 
bedömdes bli mer än 15 procent lägre än om en konventionell lösning hade valts. 
Det finska vägverket rekommenderar att i framtida projekt bör det avsättas mer tid 
till anbudsprocessen, att leverantörerna ges större frihet att utveckla idéer och att 
kontraktstiden görs längre (DS 2000:65). 

 
4.1.9 Frankrike 
Frankrike har 40 års erfarenhet av motorvägskoncessioner där finansiering sker 
både genom offentlig budget och genom tullavgifter. Av investeringarna i 
frankrikes nationella vägnät år 1998 stod koncessioner för 63 %, den nationella 
budgeten för 20 % och regionala bidrag för 17 %. Regionerna ansvarar inte för 
något eget vägnät men bidrar alltså finansiellt till det nationella vägnätet.  

Två fonder, den ena ”Special Fund for Road Investment” skapad 1951 och den 
andra ”Special Fund for Large Work” skapad 1982, erhöll båda två sina medel 
från skatt på bränsle. En tredje fond skapades 1989 för att bidra till en förbättring 
av det allmänna bostadsbeståndet, kollektivtrafiken, urban social utveckling samt 
en modernisering av det nationella vägnätet. Denna tredje fond erhöll huvuddelen 
av sina medel från en årlig fastighetsskatt på kontorsfastigheter. År 1995 skapades 
ännu en fond, ”Fund for Terrestrial Transportation and Inland Waterways” 
(FITTVN) vilken får sina medel från skatt på tullintäkter och från skatt på 
elproduktion från hydrauliska kraftstationer på navigerbara vattenvägar (PIARC, 
2000). 

Redan på 50-talet introducerades motorvägsbolag med blandägandeform 
(Société d’Economie Mixte) som bygger motorvägar och tar upp tullavgifter. 
Under 1970-talet liberaliserades systemet och ett antal privata koncessioner tilläts 
där ansvaret delades mellan staten, som ansvarade för projektet fram till beslutet 
att den ska byggas, och koncessionsbolaget som ansvarar för projektering, 
byggande, drift och underhåll. Staten ansvarade också för tullnivåerna medan 
bolaget stod för prognoserna. Oljekrisen medförde att prognoserna inte slog in och 
av de fyra bildade privata bolagen klarade sig bara ett, Cofiroute.  

Idag finns nio motorvägsbolag varav ett är helt privatägt (främst bestående av 
byggentreprenörer) och de övriga ägs direkt eller indirekt av staten och 
regionala/lokala myndigheter. Bolagens intäkter består av tullavgifter och 
investeringarna finansieras i huvudsak genom lån. En offentlig institution ”Caisse 
nationale des Autoroutes” fungerar som en intermediär och skapar lån till 
motorvägskompanierna till en ränta nära den statliga obligationsräntan. (PIARC, 
2000). 

 
4.1.10 Storbritannien 
I Skottland, Wales och Nordirland ansvarar de regionala församlingarna för 
huvudvägarna medan det engelska huvudvägnätet sköts av the Highway Agency 
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(HA) som bildades år 1994. The Highway Agency är en motsvarighet till det 
svenska Vägverket och utgör en avknoppning i form av den del av det tidigare 
kommunikationsdepartementet som hade operativt ansvar för väghållning.8 
Övriga vägar i landet sköts av ca 90 “county councils” (Pakkala, 2002). I London 
har Transport for London (TfL) ansvaret för huvudstråken. 

HA erhåller anslagsmedel från the Department of Transport. Sedan slutet av 
1980-talet har England upphandlat alla investeringar och allt underhåll av 
vägnätet i konkurrens. HA har därför ingen egen personal för produktion utan 
dess uppgift är att anskaffa resurser för investeringar och underhåll från den 
privata sektorn via offentlig upphandling i konkurrens.  
 
PPP-lösningar 
Intresset för alternativa finansieringsformer för infrastruktur växte i England i 
början på 1990-talet och i mars 1998 fanns ca 660 km vägprojekt som finansierats 
i vad som kommit att kallas Public Private Partnerships (PPP). Sådana 
partnerskapslösningar har inte bara gällt transportsektorn utan också berört 
fängelser, sjukhus, skolor, försvar och offentliga byggnader.  

HA har numer reducerat antalet anbudsgivare per projekt till högst fyra för att 
snabba upp anbudsprocessen men också för att de företag som deltar skall anse sig 
ha en rimlig chans att erhålla kontraktet. Skälet är att kostnaderna för att lämna en 
offert för denna typ av projekt är relativt stor. Upphandlingarna har tagit 18 till 
24 månader att genomföra. 

Flertalet PPP-kontrakt löper på 30 år. Vanligtvis har ca 10 procent av 
investeringskostnaden finansierats med riskkapital – dvs. aktier från konsortiet – 
medan resterande medel har lånats upp. Man har då lånat från affärsbanker, 
Europeiska Investeringsbanken och genom att använda sig av obligationer.  

Jones (2002) påpekar att PPP kontrakten måste vara flexibla för att kunna 
anpassas till ändrade förhållanden under de 30 år som de oftast löper på. Detta 
kräver ett ’öppet och ärligt partnerskap’ eftersom förhandlingar under gällande 
kontrakt inte sker under konkurrens med andra aktörer och därför riskerar att bli 
kostsammare än nödvändigt. 

För att bedöma om ett PPP-projekt skapar något samhällsekonomiskt mervärde 
så räknar HA fram en jämförelsekostnad. Detta värde utgörs av nuvärdet av alla 
kostnader som skulle ha uppstått under avtalsperioden om vägen byggts och 
drivits i offentlig regi. Denna kostnad jämförs sedan med nuvärdet av summan av 
alla ersättningar som skall betalas i enlighet med det tilltänkta partnerskapsavtalet. 
Avtalet ingås med det privata konsortiet enbart om den lämnade anbudet är lägre 
än jämförelsekostnaden. Ett centralt syfte med PPP-konstruktionen är att 
säkerställa att en sådan kostnadsbesparing faktiskt uppstår. Detta har kommit att 
gå under beteckningen att åstadkomma Value for Money (VFM). 

Utöver VFM-argumentet har PPP också utvecklats som ett instrument för att 
placera olika risker hos de parter som bäst hanterar dem. Konkret betyder detta att 
det kontrakterade företaget får ta de fulla konsekvenserna av kostnads-
överskridanden under bygg- och underhållsfasen. Logiken i detta ligger i att det är 
byggherren som tänks ha bästa kontroll över de bakgrundsfaktorer som styr 
kostnadsutfallet. 
                                                 
8 I en viss bemärkelse kan man säga att England under 1980-talet genomförde reformer i svensk 
anda i så måtto att man delade upp de ministerier som hade haft ansvar både för policyfrågor och 
dess genomförande i separata enheter.  
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För de brittiska PPP-kontrakten har detta emellertid kommit att bli en relativt 
riskfri, och till och med lönsam, konstruktion för koncessionsföretagen. Skälet är 
att ersättningen betalas ut i förhållande till faktisk trafik. Eftersom trafiktillväxten 
har varit stark har också intäkterna många gånger blivit högre än beräknad. Man 
har således klarat sina avbetalningsplaner på investeringskostnaderna, man har 
kunnat betala för underhållskostnaderna och man har ändå kunnat göra ett 
överskott på investeringen. Detta förtar inte det faktum att företaget ändå har 
starka skäl att hålla kostnaderna nere. 

Slutligen innebär PPP-kontrakt med skuggtullar, eller för den delen alla 
avbetalningskontrakt, att kostnaden för de investeringar som måste göras sprids ut 
över en längre period än om hela investeringskostnaden, som ”normalt”, belastar 
det eller de år som åtgärden genomförs. Man bör emellertid inte bortse från att 
skillnaden mellan avbetalning och direktavskrivning är mycket liten annat än 
under en övergångsperiod. 

En annan aspekt av alla avbetalningsfinansieringar är att man drar på sig en 
räntekostnad som inte uppstår om kostnaden direktavskrivs. Denna del av 
kostnaden för avbetalningslösningar är normalt högre om ett privat företag lånar 
pengarna än om låntagaren är en offentligägd organisation. Skälet är att privata 
företag anses vara en större risk för långivarna och därmed också betalar en högre 
ränta. 
 
Fallbeskrivning av ett vägprojekt9 
Projektet har haft tre faser: Byggande, drift och överlämnande till HA. Projektets 
planeringsarbete hade genomförts när projektet började upphandlas. De åtgärder 
som skulle upphandlas avsåg 150 olika specifika åtgärder utefter den aktuella 
vägsträckan, projektet slutfördes tre år efter att kontraktet hade skrivits på vilket 
var några månader tidigare än planerat. Det privata konsortiet kommer att 
underhålla vägen under 30 år och man kommer under denna tid också att 
genomföra på förhand planerade reinvesteringar. 

En utgångspunkt för samarbetet mellan HA och konsortiet var de manualer för 
drift och underhåll av vägen. Dessa anvisningar är inte tvingande men utgör ändå 
utgångspunkten för att fastställa de krav som ställs på arbetets genomförande. 

Konsortiet ersätts för sina kostnader i form av skuggtullar, baserade på en 
ersättning för att ett fordon använder en kilometer av vägen i fråga. Skuggtullen 
skiljer sig alltså från en ”riktig” tull i det att det är vägmyndigheten, inte 
trafikanten, som betalar. Tullintäkterna ökar i proportion till trafikökningen men 
det finns ett tak för hur stora konsortiets intäkter blir. Intäkterna sjunker också 
från det att konsortiets skuld till de banker som finansierat investeringen har 
betalats av, uppskattningsvis ca 20 år efter det att trafiken släppts på. HA måste i 
sin tur årligen äska anslag från ministeriet för att kunna täcka de förväntade 
kostnaderna för tullbetalning. 

Två olika system för att förse det privata konsortiet med önskvärda incitament 
har utvecklats. För det första kan HA betala ut en bonus eller avkräva bolaget en 
straffavgift. Bonus används för att belöna en god trafiksäkerhet eller för minskad 
trängsel. Bonusen kopplas då till relationen mellan trafikmängd och hur väl 
trafiken flyter. Bolaget kan få betala en straffavgift om man stänger av en vägbana 
för att utföra underhållsåtgärder under högtrafik. Man kan också, för det andra, 

                                                 
9 Denna beskrivning av ett icke namngivet projekt har hämtats från ACCA (2004). 
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dela ut ”straffpoäng” om bolaget inte hanterar sina mellanhavanden med HA på 
ett acceptabelt sätt. Om bolaget får tillräckligt många straffpoäng kan HA påbörja 
en process som leder till att kontraktet bryts. Straffpoängen kan exempelvis delas 
ut om bolaget inte sköter rapporteringen om trafikens omfattning på ett 
tillfredsställande sätt. 

När projektet påbörjades hade följande mål formulerats:  
• HA ville att en strategisk förbifart som minskar trängseln skulle 

färdigställas före ett visst datum 
• Dessutom skulle man bygga ett nytt vägavsnitt i samma område, man 

skulle bredda och uppgradera existerande vägar och bygga en ny planskild 
korsning 

• Trafikplaneåtgärder för att minska trafiken på några specifika lokala gator 
skulle genomföras 

• De färdiga vägarna skulle underhållas under 30 år. 
 
Fullständig information om vad vägen kom att kosta i förhållande till vad som 
hade kontrakterats är inte offentligt tillgänglig, men enligt uppgifter från HA så 
kom den faktiska byggkostnaden att ligga relativt nära det på förhand bedömda 
beloppet. 

Ett annat mål med projektet var att göra det möjligt att utveckla innovativa 
metoder för byggande och underhåll. Tanken är att den privata sektorn är bättre 
skickad än den offentliga att ta fram nya förfaranden. Detta är särskilt relevant 
eftersom ett och samma företag ges kontroll över såväl projektets utformning, 
genomförandet av byggnationsarbetet som de kommande driftåtgärderna. Man 
kan därför spela mellan investerings- och driftkostnader för att minimera 
kostnaden över hela projektcykeln. I den gjorda utvärderingen noterades 
emellertid att möjligheten till sådana omprioriteringar begränsades av att projektet 
i det närmaste var färdigprojekterat när det upphandlades, dvs. företagets 
handlingsfrihet hade begränsats jämfört med vad som vore idealt. Man noterade 
därför relativt få genomgripande förändringar av verksamhetens uppläggning. 

Projektet var också förenat med ”mjukare” mål. Man ville slå vakt om miljön, 
man ville bidra till god trafiksäkerhet på de nya vägarna och en förbättrad 
information till trafikanterna eftersträvades. Man kom också att hamna i 
diskussioner om hur en rar växt skulle skyddas i samband med att den nya vägen 
byggdes. Däremot ville inte koncessionstagaren förbinda sig att arbeta aktivt med 
säkerhetsaspekter med tanke på att man från början av processen lade anbud på en 
väg som redan projekterats. Det fanns därför inte möjlighet att förändra vägens 
linjeföring etc. för att påverka risken för olyckor.  

 
4.1.11 Sverige 
Vi utgår från att åtminstone det existerande svenska finansieringssystemet är känt. 
Istället fokuserar vi här på erfarenheter från PPP. 

 
PPP-lösningar 
Arlandabanan, en dubbelspårig järnväg från Rosersberg till Arlanda flygplats, är 
det första infrastrukturprojektet i Sverige i modern tid, och ett av de första av sitt 
slag i Europa, som finansierats via ett avtal mellan staten och den privata sektorn. 
Processen inleddes i början av 1990-talet genom en sedvanlig upphandlings-
process. Ett privat konsortium bland annat bestående av tillverkare av 
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järnvägsfordon, av järnvägskomponenter och ett byggföretag, vann upphand-
lingen. Man konkurrerade därvid ut ett annat konsortium där SJ var delägare. 

På ett tidigt stadium bildades ett av staten helägt bolag, A-banan Projekt AB 
(A-banan), för att hantera upphandling samt statens skyldigheter och rättigheter 
enligt avtal. Det vinnande konsortiet bildade projektbolaget A-Train AB (A-
Train). Avtalet löper på 45 år med möjlighet till tio års förlängning. Staten har 
option på att efter 15 år lösa A-Train från kontraktet om inte vissa mål uppnåtts 
(DS 2000:65). 

Konsortiet fick ansvar för en investering som uppgick till ca 2,7 miljarder kr. 
Av detta belopp gick staten in med ett lån om 1 miljard kr som ska betalas tillbaka 
efter det att övriga skulder har amorterats ner. Dessutom genomförde staten en 
investering i ett tredje och fjärde spår mellan Stockholm och Rosersberg till en 
kostnad om ca 2,5 miljarder kr. Man betalade också konsortiet 850 miljoner kr för 
att bygga en nordlig anslutning till stambanan. Konsortiet gick in i projektet med 
600 miljoner kr i form av egna riskpengar medan resterande belopp – 1,1 miljard 
– lånades upp via bankerna. 

Det upplägg som valdes innebar att det privata konsortiet fick full kontroll över 
utformningen av banor och stationer vid Arlanda. En av konsekvenserna av detta 
är att det idag finns tre stationer under flygplatsen. Ett genomgående nord-sydligt 
spår har en station för fjärrtågen medan A-Train kör in sina tåg på ett stickspår 
med två stationer. A-Trains resenärer ser därför aldrig de resenärer som använder 
fjärrtåg. 

Banverkets ursprungliga lösning innebar en enda stor station med sex parallella 
spår. Detta illustrerar en konsekvens av att överlåta projektet åt ett privat 
konsortium, dvs. att man med hänsyn till kostnader och intäkter över hela 
livscykeln väljer den lösning som är förenad med lägst kostnader. Man bör 
emellertid också vara uppmärksam på att detta kan innebära vissa risker ur 
samhällets perspektiv. Skälet är att den delade stationslösningen i detta fall 
eventuellt kan användas för att underlätta en prisdiskrimineringspolitik. Eftersom 
resenärer med A-Trains egna tåg inte träffar övriga resenärer är det lättare att ta ut 
ett högre pris av dessa (se vidare nedan). 

Arlandabanan öppnades för trafik i slutet av 1999, och de biljettintäkter som 
tas in ska räcka för att täcka kostnaderna för att driva tågtrafik, att underhålla 
banan, att betala de lån som tagits upp och också att ge ägarna en rimlig vinst. 
Verksamhetens ekonomiska resultat under de fyra första åren är svagt. De 
årsredovisningar som lämnats pekar på att intäkterna inte räcker för att betala av 
på lånen enligt plan, och såväl lån som ägarförhållanden har omstrukturerats vid 
ett par tillfällen. 

Det ekonomiska resultatet är mycket starkt beroende av antalet resenärer, och 
resandet är i sin tur beroende av omfattningen av flygtrafik på Arlanda. Till följd 
av influensaepidemier, 11-septemberhändelserna och en internationell 
lågkonjunktur har flygresandet minskat drastiskt i jämförelse med de prognoser 
som gjordes under 1990-talet. Resandet med A-Train är under 2003 ungefär 
hälften av vad som prognostiserades tio år tidigare. 

Detta illustrerar hur ett privat företag blir beroende av förutsättningar som man 
inte kan rå över, dvs. företaget bär med den valda finansieringslösningen en 
betydande extern risk. Detta kan jämföras med utfallet för de företag som fick 
koncessioner på engelska PPP-vägar. Också där finns en extern risk som den 
enskilde koncessionsinnehavaren inte kan påverka, men utfallet blev i det fallet 
till fördel för företaget på bekostnad av skattebetalarna. 
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A-Trains ekonomiska resultat beror emellertid också på företagets eget 
agerande. Man har således valt att i marknadsföringen rikta sig mot resenärer med 
hög betalningsvilja för restidsbesparingar. Medan flygbussen idag kostar 90 kr 
och tar ca 40 minuter mellan Stockholm City och Arlanda, tar A-Train 180 kr för 
en enkelbiljett för en resa som tar 20 minuter. Konsekvensen har blivit att 
bussarna fortfarande har en hög marknadsandel och att marknadsandelen för bil- 
och taxiresor till och från flygplatsen knappast alls har förändrats jämfört med 
före tågets tillkomst. Därmed har inte heller de miljö- och trängselvinster infriats 
som man i förhand bedömde att en tågförbindelse skulle få. 

A-Train kräver vidare att andra tågföretag som stannar vid Arlanda station 
betalar en avgift för detta. Syftet är att eliminera risken för att potentiella 
(högbetalande) resenärer med A-Train väljer att ta ett (billigare) fjärrtåg. Den 
exakta avgiftsnivån är inte allmänt känd, men huvudeffekten är att det faktiska 
antalet resenärer med andra tåg än A-Trains egna är litet. Tillkomsten av en 
järnväg till Arlanda har därför inte fått eftersträvade effekter för järnvägstrafiken i 
Mellansverige. 

Redan när upphandlingen av en privat koncessionsinnehavare påbörjades insåg 
man att det kunde bli nödvändigt att ge denne utrymme för en prissättning som är 
negativ för en effektiv användning av landets resurser. Detta pekar på ett generellt 
problem vad gäller flertalet avtalskonstruktioner där både privat och offentlig 
sektor är inblandad: De effektiviseringsvinster som kan följa av att ge ett företag 
kontroll över såväl investeringar som drift och underhåll kan ätas upp om man ges 
frihet att på andra områden genomföra en policy som är mindre önskvärd. 

 
4.1.12 Tyskland 
Den tyska transportpolitiken avseende prissättning domineras av de aktuella 
finansiella problemen. I september 2000 presenterades en utredning om 
finansiering av infrastrukturen (Pällman-Kommissionen). Den närmaste framtiden 
kan summeras som en övergång från budgetfinansiering till brukarfinansiering 
inom vägtrafiken men med ett ökat inslag av rörliga avgifter som dock avvägs för 
totalkostnadstäckning. Inom järnvägen har en två-delad tariff införts 1998, vilket 
motsvarar marginalkostnadsprissättning under en budgetrestriktion, men ett nytt 
prissystem håller på att utarbetas. 

Tyskland är det dominerade landet i det nuvarande Eurovignette systemet. 
Efter flera år av diskussioner har ett beslut tagits (15/8 2001) att introducera ett 
kilometerbaserat avgiftssystem (LKW-Maut) under hösten 2003 som sedan 
fördröjdes till 2005. 

Regeringen har satt upp fyra mål med detta system; i) att öka tunga fordons 
bidrag till finansieringen av infrastrukturen, ii) en rättvisare konkurrens mellan 
väg och andra transportslag, iii) tullen kommer att skapa intäkter för ny 
infrastruktur och iv) systemet ses som en strategisk teknisk satsning10. Andra 
källor föreslår ytterligare ett mål, att skapa en rättvis allokering av kostnaderna 
mellan inhemska och utländska åkerier. 

Intäkterna kommer att öronmärkas till infrastrukturinvesteringar men en del 
kommer också att användas till att kompensera minskade skatteintäkter när andra 
skatter sänks och Eurovignetten avskaffas. Investeringarna kommer att fördelas 
med 50 % till väg, 25 % till järnväg och 25 % till vattenvägar.  

                                                 
10 www.bmvbw.de. 



 

32 VTI notat 49-2005 

Avgiftsnivån är baserad på de genomsnittliga infrastrukturkostnaderna på ca 
15 €cents per fkm11. Denna genomsnittskostnad är differentierad efter miljöklass 
och antalet axlar enligt tabellen nedan. 

 
Tabell 1 Tyska motorvägstullen ( per miljöklass €/fkm). 
 Maximum 3 axlar Minimum 4 axlar 
A 0,10 0,12 
B 0,13 0,15 
C 0,15 0,17 
 
Även om priset presenteras per kilometer kommer det i praktiken att tas ut per 
sträcka. Men sträckorna kommer att täcka hela motorvägsnätet. Det kan tolkas 
som att systemet är ett virtuellt tullsystem och kan därmed placeras inom den 
tullrelaterade paragrafen i direktivet vilket tillåter högre avgifter än om det hade 
varit en form av Eurovignette. 

Systemet är automatiskt och baseras på GPS och mobil kommunikation men 
det finns också ett manuellt bokningssystem. Tullen samlas in av ett företag, Toll-
Collect GmbH, som ägs av Daimler ChryslerAG (45 %), Deutsche Telekom AG 
(45 %) och French Cofiroute SA (10 %). Intäkterna förs över till ett ’finansierande 
företag’ som återinvesterar medlen till ny infrastruktur. Systemet är också tänkt att 
kunna kombineras med privat finansieringen av väginvesteringar. 

Effektstudier visar att mellan 2 och 4 % av all godstrafik flyttar bort från 
motorvägarna till andra vägar. För att minska denna effekt diskuteras en 
utvidgning av det avgiftsbelagda vägnätet också till andra vägar. Kostnads-
förändringar för åkerinäringen består av den nya avgiften, avskaffad Eurovignette 
och reducerad fordonsskatt (för tyska åkare). För en 40 ton lastbil som kör 
100 000 km kommer tullkostnaden bli 15 000 €. På samma gång avskaffas 
Eurovignetten, 1 400 € och fordonsskatten minskar med 1 300 €. Det leder alltså 
till en kostnadsökning med 12 300 € vilket motsvarar en kostnadsökning på 
mellan 8 % till 10 %.  
 
Beskrivning av PPP-projekt: 
Före år 1992 finansierades stora infrastrukturprojekt uteslutande med offentliga 
medel men år 1992 godkände den federala myndigheten 13 projekt med privat 
kapital varav 12 projekt rörde vägar till en kostnad av 12,3 miljarder €. Staten 
skall betala tillbaka detta under 15 år vilket belastar budgeten under dessa år. År 
1994 antogs ”The Private-Sector Funding of Trunk Road Construction Act” där 
man tillåter tullar vid privata koncessioner. EU-lagstiftningen begränsar dock 
dessa tullar till broar, tunnlar och bergspass (PIARC, 2000). 

 
4.1.13 Österrike 
I Österrike har ett särskilt statsägt bolag, ASFINAG, ansvaret för ett 
’motorvägsnät’ (motorväg och expressway) vilket har en längd om 1 770 km. 

                                                 
11 Cirka 130 vägsegment har analyserats och fördelats på 21 olika kostnadsslag. En viss andel av 
alla dessa kostnadsslag har fördelats till tunga fordon. Dessutom har vissa kostnader förknippade 
med nya investeringar inkluderats. Totala kostnaderna för de federala motorvägarna är uppskattade 
till 7,51 Mdr € år 2003 ökande till 8,03 år 2005 och 9,30 år 2010. Av de totala kostnaderna antas 
45 % vara relaterade till tunga lastbilar, dvs. 3,4 Mdr € år 2003. 
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Bakgrunden till detta är EU-kriterier över hur stor statsskulden för ett land får 
vara vilket gjorde att Österrike år 1997 skapade ASFINAG som tog över skulder 
och tillgångar för motorvägsnätet (PIARC, 2003).  

Avgifter har sedan slutet av 1960-talet använts för att finansiera tunnlar och 
broar i vanlig tullform. Dessutom används tidsrelaterade avgifter (vignette) för 
bilar. År 1996 skapades det legala ramverket för avgiftssättning på motorvägs-
nätet. Alla fordon över 3,5 ton måste betala avgifter på detta vägnät. Avgiften 
beror på antalet axlar enligt figuren nedan. På sektioner med tidigare tullar, dvs. 
främst passager genom Alperna, tas en högre avgift ut. Eftersom den gällande EU-
lagstiftningen enbart tillåter avgifter upp till infrastrukturkostnaderna utgör dessa 
begränsningen. 
 

 
Källa: Federal Ministry of Transport, Innovation and Technology 
 
Intäkterna från systemet (600 M€ per år) går till ASFINAG. Detta, tillsammans 
med intäkterna från personbils-vignetterna och tullarna, utgör ASFINAG:s 
intäktsström och ska täcka bolagets kostnader för underhåll och utveckling av det 
Österrikiska vägnätet. Nyckeltal för ASFINAG:s ekonomi framgår av tabellen 
nedan. Årsredovisningen för 2004 har ännu inte publicerats men vi kan ändå se att 
det nya systemet kommer att ge betydande förstärkningar av intäkterna. Under 
2003 kom 94 % av intäkterna från vignetter på personbilar och endast ca 19 M€ 
från fordon över 3,5 ton. 
 
Tabell 2 Nyckeltal för ASFINAG (M€). 
 2003 2002 2001 2000 
Byggande 896,5 662,6 545,0 420,8 
Underhåll 132,1 120,1 123,2 112,0 
     
Vignetter på 
personbilar och 
lastbilar 

314,4 310,1 307,2 200,0 

Tullar 256,3 260,6 256,3 255,7 
Fastigheter och 
servicestationer 

33,0 28,1 24,7 19,8 

Källa: ASFINAG årsredovisning 2003. 
 
Tullsystemet, som är helt elektroniskt, drivs av ett privat bolag (Autostrada S.p.a.) 
på ett 10 årigt kontrakt. Enheten i fordonen kostar fordonsägaren enbart 5€. Man 
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kan välja på två olika betalsätt i det österrikiska systemet, endera ’pre-pay’ där 
man laddar ett betalkort, eller ’post-pay’ där pengarna dras från ett konto efter 
man har passerat. Närmare 85 % av användarna har valt detta andra system. 

Som framgår av tabellen är kapitalflödet negativt vilket innebär att bolaget 
måste finansiera verksamheten med externa medel. Tillsammans med skulderna 
som förföll (1 106 M€), räntor och avgifter (302 M€) lånade man under 2003 upp 
1 800 M€ i form av obligationer. 

 
 

5 Slutsatser 
Under de senaste 15 åren har debatten kring avreglering i transportsektorn, icke-
traditionell finansiering av framför allt investeringar och medverkan av privata 
företag i verksamheter som tidigare hanterats inom den offentliga sektorn varit 
omfattande. Som den korta genomgången i denna rapport visar är det faktiska 
genomslaget på praxis betydligt mera blygsamt.  

Fortfarande är det en nationell eller ett antal delstatliga myndigheter som har 
huvudansvaret för väghållningen i flertalet länder. Pengar för att betala för denna 
verksamhet kommer i normalfallet via statsbudgeten. Skatteintäkterna från 
vägtrafiken är stora, och det är framför allt skatt på drivmedel och fordonsinnehav 
som står för den övervägande delen av intäkterna. Det samlade värdet av dessa 
skatteintäkter är normalt mycket större än de medel som samhället avsätter för att 
bygga och underhålla vägarna. Det finns inte heller i normalfallet någon 
automatisk koppling mellan intäkter från skatter på vägtrafiken i olika former och 
hur mycket pengar som avsätts för väghållning.  

För att göra en korrekt bedömning av detta utfall bör man ha transporternas, 
och i synnerhet infrastrukturens, speciella förutsättningarna i åtanke. Det finns 
således ett antal förhållanden som skiljer infrastruktur från branscher där 
marknadsekonomin står för huvuddelen av den ekonomiska aktiviteten (jfr. Kopp, 
2004): 
 

• Merparten av all infrastruktur saknar ett alternativutnyttjandevärde, dvs. 
investeringar representerar en ”sunk cost”. Om ett infrastrukturprojekt på 
en marknad går dåligt finns det inga andra sätt att utnyttja projektet på 

• Om ett infrastrukturföretag gör monopolvinster så innebär detta inte 
nödvändigtvis att nya företag etableras eftersom det i regel är olönsamt 
med konkurrerande infrastrukturer. Hotet om nyetablering disciplinerar 
därför inte monopolisten att ta ut ”rimliga” priser på samma sätt som är 
fallet på många ”vanliga” marknader 

• Existensen av ”sunk cost” kan medföra att de etablerade företagen istället 
för att konkurrera väljer att samarbeta underförstått eller i hemlighet 

• Bristande konkurrens kan leda till att den bästa teknologin inte används. 
 
De erfarenheter som vunnits under de gångna åren är emellertid viktiga att 
förvalta i en tid då man ständigt söker hitta nya sätt att effektivisera den 
verksamhet som bedrivs och ständigt hitta nya finansieringsmöjligheter. En 
universell utveckling tycks vara att gå från offentliga myndigheter som både 
bygger och underhåller vägnätet i egen regi till att upphandla i synnerhet 
nybyggnation men numera också drift och underhåll i konkurrens.  
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Denna organisatoriska förändring, som stundtals går under beteckningen 
kommersialisering, har inte mycket med finansieringsfrågor att göra. Däremot 
pekar såväl det gemensamma i den internationella utvecklingen som utvärderingar 
som gjorts i Sverige på att besparingarna av förändringen varit betydande. 
Kostnadsminskningar i intervallet 15 till 30 procent, lite beroende på avgränsning 
och mätning av kringkostnader, kan ha blivit konsekvenserna av denna övergång. 

I Nya Zeeland har en betydligt mera genomgripande förändring av vägsektorns 
organisation genomförts. Väghållning är där nu ett ”slutet system” med 
öronmärkta skatter och avgifter som avsätts i en särskild fond för användning 
enbart för att ta hand om vägarna. Emellertid är det fortfarande regeringen som 
sätter nivån på avgifterna och bestämmer hur mycket som ska föras till fonden. På 
grund av risken för intressekonflikter separerades fonden 1996 från det Nya 
Zeeländska vägverket. 

Det har varit svårt att inom ramen för detta avgränsade projekt hitta en 
sammanhållen utvärdering av erfarenheterna från Nya Zeeland. Tillväga-
gångssättet går ibland under beteckningen ”management by contract” och en 
återkommande kritik har varit att alla kontrakt blir komplexa att hantera. En annan 
kritik är att den politiska förmågan att hantera övergripande policyfrågor har 
försvagats. Vidare tycks det bli så att det som inte är kontrakterat är heller ingen 
ansvarig för, och då är risken stor att det inte blir gjort. 

Man kan på ett övergripande plan konstatera att öronmärkning av skatteintäkter 
för specifika syften strider mot en av finanspolitikens grundstenar, åtminstone vad 
gäller verksamheter som tillhandahåller kollektiva nyttigheter, vilket vägar är ett 
exempel på. Tumregeln är ”ta pengar där det gör minst skada, använd pengar där 
de gör mest nytta”.  

Att ta pengar där skadan är minst betyder att man stör resursanvändningen så 
lite som möjligt. Det är då lämpligt att beskatta prisokänsliga varor och tjänster 
mer än sådana där priskänsligheten är stor. Innehav och användning av vägfordon 
tycks vara en tjänst med låg priskänslighet, och därför använder också många 
regeringar drivmedels- och fordonsskatter för att ta in intäkter till statskassan.  

Pengar används på bästa sätt om man prioriterar verksamheter med hög 
avkastning. Vägsektorn ska då ha pengar om inte samhällsnyttan av bättre 
sjukvård, fler lärare i skolorna eller fler poliser är större. Världsbanken, som 
introducerat vägfonder i många länder, har också i praktiska utvärderingar visat på 
problemen med bristande finansiell flexibilitet, dvs. svårigheter att styra resurser 
till de samhällssektorer där behovet är störst. Det är i huvudsak bara när man har 
en mycket dåligt fungerande budgetprocess som fonder kan medföra förbättringar 
ur finansieringshänseende.  

Förutom Nya Zeeland kan Österrike vara ett undantag som är värt ytterligare 
analys. Sedan mitten på 1990-talet har ett statligt bolag, ASFINAG, ansvaret för 
huvudvägsnätet och detta finansieras med intäkter från avgifter på bilar, 
kilometeravgifter på tunga fordon och intäkter från några tullavsnitt. Eftersom 
intäkterna för närvarande inte täcker de finansiella utgifterna lånar ASFINAG på 
den öppna finansmarknaden. 

Det finns också några tydliga undantag som vi knyter till acceptabiliteten av 
nya förslag. Forskningen kring vägavgifter och speciellt trängselavgifter har visat 
att en kritisk framgångsfaktor är att intäkterna används för klart avgränsbara 
ändamål. Detta är fallet i London, det nya tyska km-avgiftssystemet liksom det 
schweiziska. Det är också relevant att notera att i inget av dessa fall är intäkterna 
låsta till väginvesteringar; i Tyskland är det 50/50 mellan väg och 
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järnväg/vattenvägar, Schweiz satsar alla intäkter på järnväg medan London 
använder dem för kollektivtrafik.   

Även om man inte skulle förändra de grundläggande principerna för 
finansiering av vägnätet som helhet, finns det utrymme för att projektvis hantera 
väghållningen på ett annat sätt än det traditionella. Det mest kända 
tillvägagångssättet för att göra detta härrör från England och går numera under 
beteckningen Public Private Partnerships (PPP). Huvudtanken är att ett privat 
konsortium får ansvar för att bygga en väg och att underhålla den under en längre 
tidsperiod. I gengäld får man ersättning från staten i form av årliga utbetalningar. 
Den engelska versionen av denna avbetalningsfinansiering innebär att 
återbetalningen sker i proportion till hur stor trafiken blir, vad som kommit att 
kallas skuggtullar. 

Följande för och nackdelar kan förknippas med dessa partnerskapslösningar 
(från Ds 2000:65). 

 
Fördelar: 

• Möjlighet till konkurrens under upphandlingsskedet pressar kostnaderna 
• Möjlighet till ökad effektivitet i form av lägre kostnader och bättre kvalitet 

genom helhetssyn över investeringens hela livslängd 
• Jämnare fördelning av kostnader över anläggningens livslängd, dvs. 

avbetalning i stället för direktavskrivning 
• Risken bärs av den part som bäst kan hantera den 
• Bättre statlig styrning och kontroll över projektets kostnader 
• Kraven på att planeringen av nya projekt påbörjas i tidiga skeden ökar 

eftersom det endast är på detta sätt som alternativa tillvägagångssätt kan 
utnyttjas 

• Långsiktiga åtaganden skapar incitament för god kvalitet 
• Ansvar och riskfördelning vid upphandling med funktionskrav blir 

tydligare. 
 
Nackdelar: 

• Risk för ökade upphandlingskostnader 
• Risk för högre finansieringskostnader 
• Brist på kunskap och erfarenhet av partnerskapslösningar hos upphand-

lande organisationer.  
 

Vi har också redovisat en relativt ny genomgång av de brittiska erfarenheterna 
som är mindre positiv till PPP-lösningar än tidigare analyser. Det tycks finnas två 
huvudargument för detta. Det ena är att man inte kunnat finna tydliga belägg för 
att denna form av kontrakt verkligen sänker de sammanlagda kostnaderna för 
projekten under dess hela livslängd. En förklaring är att mycket av denna 
kommersiella information hemlighålls och att det blir svårt att genomföra 
oberoende revisioner. Det andra argumentet är att en trafiktillväxt som är högre än 
beräknat har ”skyddat” koncessionsinnehavarna och har inneburit att man inte 
utsatt partnerskapskonstruktionen för verkliga tester. De höga intäkterna döljer 
helt enkelt de eventuella problem som kan finnas och misstag som kan ha begåtts 
under processens gång. 

Utvecklingen i England tycks nu gå i riktning mot förnyat intresse för faktiska 
vägtullar där trafikanterna, inte skattebetalarna, står för kostnaderna. Baksidan av 
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detta mynt är framför allt att trafikanterna så långt som möjligt söker sig till 
alternativa vägar som inte har några tullar. Den nya vägen som bekostas med 
tullar kommer att underutnyttjas. 

Tullfinansiering är samma lösning som i grunden tillämpas för Arlandabanan. 
Där är det intäkter från resenärer som ska betala tillbaka de lån som togs upp för 
att bekosta (bland annat) den ursprungliga investeringen. 

I båda dessa fall lyfts frågan om osäkerhet, och vem som är bäst skickad att 
hantera denna osäkerhet, upp i dagen. Både PPP-vägar i England och 
Arlandabanan i Sverige är starkt beroende av en stor och växande trafik. I 
England har trafiken vuxit snabbare än beräknat och på så sätt bidragit till ett 
bättre finansiellt utfall för koncessionsinnehavaren än beräknat. I Sverige har 
trafiktillväxten varit långsammare än beräknat, och därmed har det ekonomiska 
resultatet blivit dåligt. 

I ingetdera fallet är emellertid agerandet hos respektive koncessionsinnehavare 
den enda, eller ens den viktigaste förklaringen till de oväntade ekonomiska 
resultaten. Trafik och resande beror på den ekonomiska utvecklingen som helhet, 
dvs. på konjunkturvariationer; det beror på utvecklingen av bränslepriser och det 
beror på helt oförutsägbara händelser som 11 september. Ett privat företag är 
därför i huvudsak oförmöget att påverka denna utveckling och mycket talar därför 
för att det är staten som är bäst skickad att bära kostnaderna för denna del av 
verksamhetsresultatet. 

Även om det finns anledning till försiktighet när det gäller avbetalningsdelen 
av de engelska PPP-lösningarna, finns mycket som talar för att livscykel-
perspektivet på byggande och underhåll bör tas till vara. Det finns också en 
utveckling i riktning mot funktionsupphandling av vägprojekt som tar till vara 
detta perspektiv utan att man nödvändigtvis behöver låta det privata företaget 
också betala för investeringen genom att ta upp lån som sedan betalas tillbaka 
över ett antal år. 

En ny aspekt på dessa frågor som inte tidigare har behandlats i rapporten 
handlar om den elektroniska revolutionen och de möjligheter detta gör att ta betalt 
för vägsystemet på samma flexibla sätt som privata företag kan göra när de 
erbjuder sina tjänster. En ”transponder” placerad på vindrutan innehåller uppgifter 
om fordonets ägare och kan elektroniskt avläsas utefter vägen. Det blir därigenom 
möjligt att differentiera avgifterna för fordonet beroende på när, var och med 
vilken hastighet som man kör och olika fordonstyper kan avgiftsbeläggas olika. 
Genom prismekanismen blir det på detta sätt möjligt att kontrollera efterfrågan på 
knappa vägresurser, och att ta betalt för externa effekter av trafiken, på ett bättre 
sätt än tidigare. Trafikanter skulle på detta sätt bli kunder som betalar för en 
service som geografiskt kan avgränsas. Men samma grundläggande ekonomiska 
karaktäristika som vi började slutsatserna med kommer att gälla varför denna typ 
av utveckling kräver nya regleringsformer. 

Avslutningsvis konstaterar vi att om man vill gå vidare med studier kring 
alternativa finansieringsformer borde Vägverket; 

• Fortsätta att studera PPP lösningar internationellt och analytiskt-
/experimentellt studera olika kontraktsformer 

• Djupare studera uppbyggnaden i Nya Zeeland 
• Studera den bakomliggande utvecklingen i Österrike 
• Forska kring alternativa regleringsformer av organisationer som behandlar 

intäktsströmmar från nya moderna avgiftsinstrument. 
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Förkortningar och begrepp 
Här under ges förklaring till ett antal begrepp som är vanliga i litteraturen. 
Läsaren bör vara uppmärksam på att begreppsapparaten i litteraturen inte alltid är 
konsistent. 
 
Avbetalningsfinansiering: Väghållaren betalar med skuggtullar eller betalning i form av 

avbetalning. Gör det möjligt att tidigarelägga investeringar samt att dra nytta av 
stordriftsfördelar. Dessutom uppstår inte problem med att trafiken flyttas till icke 
avgiftsfinansierade vägar som därigenom riskerar att bli överutnyttjade. Lägre utgifter 
genom avgiftsfinansiering, för väghållaren, antas ge lägre kostnader för samhället. 
Reducering av riskkostnader. 

BBO: Buy, Build and Operate. Teoretisk modell utan praktiska exempel. 

BOO: Build, Own, Operate. Ett privat företag finansierar, bygger, äger och driver infrastruktur i en 
obegränsad tid. 

BOT: Build, Operate, Transfer. Ett privat företag finansierar, bygger och driver en avgiftsbelagd 
(tull) infrastruktur. 

BTO: Build, Transfer and Operate. Ett privat företag finansierar och bygger infrastrukturen som 
sedan övertas av staten. Infrastrukturen leasas sedan av staten och drivs och avgiftsbeläggs 
av samma företag eller ett annat företag för en begränsad tid, vanligtvis 20-40 år.  

Client Organization: (NRA: s) HA I England är en Client Organization. 

”Conceded” motorvägar är tull-motorvägar och alla tullmotorvägar är ”conceded” med något 
undantag. 

Cordon toll: Se Norge- toll ring ,”bommar runt staden” 

DB: Design and Build (totalentreprenad; projektering och byggande) 

DBFO: ”Design, Build, Finance and Operate”. Ett privat företag bygger, äger och sköter 
infrastrukturen för en obegränsad tid. (PIARC 2000). En form av avbetalningsfinansiering 
där betalning med skuggtullar (även andra betalningsformer förekommer) innebär att 
väghållaren inte själv behöver låna för att genomföra ett projekt. 

DBO: Design Build and Operate (funktionsentreprenad; projektering, byggande, underhåll)  

DOT: Department of Transport 

GAO: General Accounting Office 

HA: Highway Agency 

Koncession: Av vederbörlig myndighet meddelat tillstånd att bedriva viss verksamhet.  

I infrastruktursammanhang menas ett kontrakt där en offentlig myndighet ger rättigheter till ett 
företag att konstruera, underhålla och/eller driva en sträcka under en viss tid. Observera att 
olika länder har olika kriterier för begreppet. (Innebär att (normalt) privata intressen under 
en viss tid ges möjlighet att utveckla och driva delar av vägnätet. En variant är BOT-projekt 
(”Build, Operate, Transfer”) där koncessionen är avgränsad till specifika insatser såsom 
större investering i bro, tunnel eller del av ett motorvägssystem. Kännetecknande för 
koncessioner är att de som utnyttjar infrastrukturen direkt betalar för detta och att bolaget 
som fått koncessionen är beroende av trafikintäkterna för sin överlevnad.)  
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LIO: Lease, Improve and Operate. Ett privat företar leasar infrastruktur, förnyar och reparerar samt 
erhåller intäkter från avgifter. Används i Latinamerika med framgång. 

NEC: New Engineering Contract.  

NRA: National Road Authority. 

PPP: Public Private Partnership. Se även PFI. I PPP-projekt står den private sektorn för merparten 
av de risker som är förenade med finansiering, byggande, underhåll och drift av 
infrastrukturen. Planeringsrisken bärs av staten, som t.ex. ansvarar för att nödvändiga 
tillstånd erhålls. 

PFI: Public Private Initiative. I Storbritannien i början på 1990-talet bildade den privata sektorn 
projektbolag som ansvarade för att bygga, finansiera och driva vägar. År 1997 efter viss 
omprövning av konceptet ändrades benämningen till PPP. 

PRA: Privat Road Association. Privat vägförening med möjlighet till offentligt ekonomiskt stöd. 

PSMC: Performance Specified Maintenance Contracts (Outcome Based Criteria). 

Road Fund (RF): En fond, i en affärsbank eller en centralbank, utanför den allmänna budgeten 
som får sina medel från allmänna statliga intäkter eller vägskatter och/eller vägavgifter och 
därmed ansvarar för viss finansiering av vägsystemet.  Potter (1997) anger fem olika typer 
av RF: 1) ”Post-War Trust Funds” i USA och Japan för finansiering av ”highways”. 2) RF:s 
på 1960 och 1970 talet i Afrika för att säkerställa resurser för vägunderhåll. 3) RF:s 
skapade under 1990 talet som en följd av begränsade allmänna budgetar. 4) RF:s 
finansierade med allmänna medel för  ”service delivery for roads”. 5) RF:s vilka åtminståne 
delvis är finansierade med användaravgifter och skapade för att utöva en ”agency role” 
samt för att kommersialisera vägunderhållet. RF:s kan vara dedikerad för vissa ändamål 
eller ej. Världsbanken och IMF stödjer upprättande av vägfonder i tredje världen. 

Skuggtull: Periodiska betalningar från väghållaren till ett privat företag baserat på antalet fordon 
som utnyttjar vägen. Inget ”user pay” inslag. Storleken på väghållarens årliga betalningar 
beror på trafikvolymen. 

Vorfinanzierung: En form av avbetalningsfinansiering som använts i Tyskland där den årliga 
betalningen är oberoende av trafikvolymen. 
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Vägrelaterade skatter och avgifter 
Tabell 3: Intäkter från vägrelaterade skatter och avgifter i valda Europeiska länder 1998 (M€). 

 Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Neder 
länderna 

Portugal Schweiz Spanien Stor 
britannien 

Sverige Tyskland Ungern Österrike 

Vignetter 95 0 0 0  0 0 3 91 52 266 0 0 59 411 0 266 
Tullar 18 38 0 4167 1327 27 2222 0 0 332 0 919 259 0 0 122 237 
Bränsle 3297 1178 1905 18720 2765 1223 21994 327 5040 2342 2858 8428 31168 3547 28983 1240 2591 
Årlig fordonsskatt 1153 725 885 4983 280 373 4190 24 1873 1030 1041 1266 7500 684 7757 31 834 
Försäljning/Registrering 284 2439 377 0 741 770 0 1 2425 0 0 908 0 30 0 0 391 
Övrigt 81 0 0 0 0 0 0 0 0 63 125 0 0 0 0 76 0 
Försäkring 820 179 0 i fordonssk. 0 0 934 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
exkl VAT 5748 4559 3167 27870 5113 2393 29340 363 9429 3819 4290 11521 38927 4320 37151 1469 4319 
VAT 491 na 621 16146 407 na 6845 43 857 na 192 1349 5454 887 4565 413 604 
Total 6239 4559 3788 44016 5520 2393 36185 406 10286 3819 4482 12870 44381 5207 41716 1882 4923 
                  
BNP 225000 145840 116247 1305640 107352 77000 969130 16503 352207 99004 234580 487000 1249000 213604 1921890 42500 189742 
Mfkm 86074 42766 44200 521142 165546 37696 493208 3094 117797 67774 55164 190128 459500 67570 627622 19158 59106 
 

Tabell 4: Andelar  

Andelar Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Neder 
länderna 

Portugal Schweiz Spanien Stor 
britannien 

Sverige Tyskland Ungern Österrike Medelandel 

Vignetter 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 6% 0% 0% 1% 1% 0% 6% 1% 
Tullar 0% 1% 0% 15% 26% 1% 8% 0% 0% 9% 0% 8% 1% 0% 0% 8% 5% 5% 
Bränsle 57% 26% 60% 67% 54% 51% 75% 90% 53% 61% 67% 73% 80% 82% 78% 84% 60% 66% 
Årlig fordonsskatt 20% 16% 28% 18% 5% 16% 14% 7% 20% 27% 24% 11% 19% 16% 21% 2% 19% 17% 
Försäljning/Registrering 5% 53% 12% 0% 14% 32% 0% 0% 26% 0% 0% 8% 0% 1% 0% 0% 9% 9% 
Övrigt 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 1% 
Försäkring 14% 4% 0% I fordonssk. 0% 0% 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
Totalt 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
                   
Andel av BNP 3% 3% 3% 3% 5% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 3% 4% 2% 2% 4% 3% 3% 
D:o exkl VAT 3% 3% 3% 2% 5% 3% 3% 2% 3% 4% 2% 2% 3% 2% 2% 3% 2% 3% 

Källa: UNITE och egna beräkningar 
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Tabell 5: Vägrelaterade intäkter och dess komponenter, BNP, samlade skatteintäkter och vägutgifter för länder med relevant information i World Road Statistics 
2004 (M€). 

Världsdel Land och år År För-värvande Ägande Användning Tull Annan Total vägrelaterad 
skatt 

BNP Total statlig 
skatteint. 

Afrika Etiopien 2001 0 0 0 0 0 42449 6228444 1221734 
Afrika Ghana 2001 1 1 42 1 0 46 0 0 

Asi Georgia 2002 0 9 74 3 0 86 3239 504 
Asi HongKong 1998 342 287 543 0 34 1207 153616 25752 
Asi Japan 2002 3727 22363 29115 0 0 55205 3971800 668788 
Asi Kyrgystan 2002 0 54 438 0 0 492 97812 18735 
Asi Mongoliet 2002 2 0 17 0 0 19 599 0 
Asi Ukraina 2002 0 68 0 0 178 246 39645 0 
Eur Belgien 1998 0 0 0 0 0 8190 242958 0 
Eur Cypern 2002 17 2 67 0 146 233 8050 3964 
Eur Danmark 1999 2128 827 1268 0 95 4318 157300 78655 
Eur Finland 2002 889 447 2821 0 246 4404 140148 30412 
Eur Frankrike 2000 6500 7410 36400 4940 0 55250 1313000 305500 
Eur Grekland 1998 1136 0 304 115 0 1555 117876 62425 
Eur Irland 2001 1572 0 2140 0 0 3712 0 0 
Eur Island 2002 66 61 168 0 0 295 9233 2794 
Eur Italien 1999 6898 5066 7713 582 28327* 48586 - 0 
Eur Kroatien 2002 109 16 74 57 316 572 23609 11080 
Eur Lettland 2002 0 19 97 0 0 117 - 0 
Eur Luxemburg 2002 0 31 0 0 0 31 22368 5953 
Eur Malta 2002 51 0 26 0 1 78 4041 1849 
Eur Nederländerna 1999 2103 2503 3588 0 0 8194 352339 365495 
Eur Norge 2002 1355 810 2042 443 120 4770 208759 97445 
Eur Schweiz 2002 806 1206 4267 0 204 6483 241331 101738 
Eur Slovenien 2002 26 82 807 0 0 915 22893 9027 
Eur Storbritannien 1999 5733 5182 23812 0 4410 39137 930123 369200 
Eur Sverige 2002 0 780 3381 0 3142** 7303 253542 79152 
Eur Österrike (*1000) 2002 442 1300 2808 715 78 5343 217464 185523 

N.Am USA 2001 2031 27725 71276 7521 0 108553 - 0 
S.Am Costa Rica 2002 127 27 0 3 62 219 - 0 
S.Am Ecuador 2002 112 87 4 43 0 247 23238 0 

*) Skatt på bränsle, **) Energi- och CO2-skatt. 
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Tabell 6: Vägrelaterade skatter/avgifter, relativa andelar. 

Land Förvärvande Ägande Användning Tull Annat Totalt Vägskatt i % av 
BNP 

Vägskatt i % av 
tot.skatt 

Vägutgifter i % av 
vägskatt 

Ghana 2% 3% 92% 3% 0% 100%    
Georgia 0% 10% 87% 3% 0% 100% 2.6% 17.0%  

HongKong 28% 24% 45% 0% 3% 100% 0.8% 4.7%  
Japan 7% 41% 53% 0% 0% 100% 1.4% 8.3%  

Kyrgystan 0% 11% 89% 0% 0% 100% 0.5% 2.6%  
Mongoliet 10% 0% 90% 0% 0% 100% 3.1%  53.0% 
Ukraina 0% 28% 0% 0% 72% 100% 0.6%  100.2% 
Belgien       3.4%  14.7% 
Cypern 7% 1% 29% 0% 63% 100% 2.9% 5.9%  

Danmark 49% 19% 29% 0% 2% 100% 2.7% 5.5%  
Finland 20% 10% 64% 0% 6% 100% 3.1% 14.5% 31.0% 

Frankrike 12% 13% 66% 9% 0% 100% 4.2% 18.1% 30.9% 
Grekland 73% 0% 20% 7% 0% 100% 1.3% 2.5% 67.0% 

Irland 42% 0% 58% 0% 0% 100%   30.0% 
Island 22% 21% 57% 0% 0% 100% 3.2% 10.6% 77.2% 
Italien 14% 10% 16% 1% 58% 100%    

Kroatien 19% 3% 13% 10% 55% 100% 2.4% 5.2% 135.2% 
Lettland 0% 17% 83% 0% 0% 100%   105.0% 

Luxemburg 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0.1% 0.5%  
Malta 65% 0% 34% 0% 1% 100% 1.9% 4.2% 39.7% 

Nederländerna 26% 31% 44% 0% 0% 100% 2.3% 2.2% 15.4% 
Norge 28% 17% 43% 9% 3% 100% 2.3% 4.9% 35.3% 

Schweiz 12% 19% 66% 0% 3% 100% 2.7% 6.4% 57.1% 
Slovenien 3% 9% 88% 0% 0% 100% 4.0% 10.1% 43.1% 

Storbritannien 15% 13% 61% 0% 11% 100% 4.2% 10.6% 15.9% 
Sverige 0% 11% 46% 0% 43% 100% 2.9% 9.2% 33.0% 

Österrike (*1000) 8% 24% 53% 13% 1% 100% 2.5% 2.9% 20.7% 
USA 2% 26% 66% 7% 0% 100%    

Costa Rica 58% 12% 0% 1% 28% 100%    
Ecuador 45% 35% 2% 17% 0% 100% 1.1%  90.8% 
Medel 20% 17% 48% 3% 12% 100% 2% 7% 52% 
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Skattetyper och öronmärkningar 
Tabell 7: Skatter på vägtrafik i kategorin ”förvärvande”. 
 Land 
Kategori  förvärvande A B En D Es* Fi Fr Is It J M* Ne No NZ P Sc Sp Sv US Ös 
Commodity/consumption tax        1  1           
Displacement tax             1        
Duty and excise-Stamp duty 1                    
Excise tax                   1  
First registration tax    1                 
Fuel conservation tax                   1  
Gods and service tax              1       
Identification tax                 1    
Import duty/tax        1      1      1 
Motor car and MC tax      1               
Number plate fee Ö                    
Number plate tax         1            
Petrol engine and Diesel engine tax        1             
Power tax             1        
Purchase tax          Ö  1      1   
Registration fee/tax  1    1 1      1 1   1    
Road tax                 1    
Road user charge              1       
Sales tax 1     1           1  1  
Title tax                   1  
VAT  1 1 1   1 1     1  1 1 1 1  1 

Ö=öronmärkning 
 

Tabell 8: Skatter på vägtrafik i kategorin ”ägande” 
Kategori  
Ägande 

A B En D Es* Fi Fr Is It J M* Ne No NZ P Sc Sp Sv US Ös 

Annual fee/tax      1       1 1       
Annual weight tax    1                 
Auto tax               1      
Axle tax       1              
Car radio tax  1                   
Change of ownership fee              1       
Custom duty on fuel                1     
Diesel vehicle tax        Ö             
Driving licence Ö      1              
Environmental tax        1             
Inspection fee        1             
Insurance tax  1                   
Local tax  1                   
Municipal road tax                 1    
Municipal tax               1      
Operators licence                   1  
Property tax                   1  
Registration          1     1        
Registration fee Ö                  1  
Road maintenance 
contribution 

Ö                    

Road tax  1       1 1  1         
Sales tax                   1  
Special road tax  1                   
Tax on cars belonging to 
companies 

      1              

Technical inspection fee  1                   
Tonnage tax          Ö           
Transfer fee Ö                    
Transport tax                     
Vehicle excise duty   1                  
Vehicle safety and 
emission inspection fee 

                  1  

Vehicle tax      1 1 1  1      1  1  1 

Källa: World Road Statistics 
Ö=öronmärkning 
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Tabell 9: Skatter på vägtrafik i kategorin ”användning” 
Kategori 
användning 

A B En D Es* Fi Fr Is It J M* Ne No NZ P Sc Sp Sv US Ös 

Circulation tax  1             1      
CO2 tax             1        
Commodity tax on petrol        1             
Company car tax  1                   
Compensation tax               1      
Custom duty on fuel                1     
Diesel fuel charge      1               
Diesel fuel tax             1        
Diesel km tax        Ö             
Driving licence      1  1         1    
Eurovignette  1                   
Federal Heavy Vehicle Use Tax                   1  
Fuel effiency tax                     
Fuel Franchise fee/levy 1                    
Fuel tax 1 1 1   1 1  1 Ö  1  1 1 Ö 1 1 1 1 
Insurance tax    1     1            
Liquid fuels Trust Board levy              (Ö)       
Mobility Fund            Ö         
Oil waste tax      1                
Other taxes       1              
Petrol tax    1         1        
Road Fund tax            1         
Road traffic tax                    1 
Road transport tax 1      1        1      
Road user charges              (Ö)       
Special annual stamp tax               1      
Sulphur tax             1        
Tax on heavy trucks and trailers             1        
Tax on insurance       1              
Tax on lubricants         1            
Tax on traffic and vehicle 
insurance 

     1               

Tax on tyres and accessories                 1    
Tax on tyres and spare parts         1            
Tire tax                   1  
Toll       1            1 1 
Traffic safety charge      1               
Transport tax                 1  1  
Transport tax                1     
VAT        1             

Källa: World Road Statistics 2004 
Ö=öronmärkning 
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research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation
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