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Sammanfattning: I rapporten diskuteras förutsättningarna för, uppläggningen av och proble-
men med dagens arbete med att planera nya vägar och järnvägar. Fyra problemkomplex iden-
tifieras. (1) Spelreglerna inom sektorn är sådana att särintressen har starka skäl att argumente-
ra för önskemål som stundtals kan stå i konflikt med samhällsintresset. (2) Planeringsproces-
sen fungerar inte på avsett sätt, exempelvis genom att det underlag som tas fram i ringa ut-
sträckning används för att motivera de prioriteringar som görs. (3) Delvis som en följd av 
dessa problem genomförs idag investeringar med tveksam legitimitet; man överinvesterar i 
vägar och järnvägar samtidigt som viktiga problem inte hanteras. (4) Slutligen menar vi att 
man inte i tillräcklig utsträckning klargör vilken roll som investeringar i, och drift och under-
håll av infrastruktur har i förhållande till andra styrmedel som lagar och förordningar, organi-
satoriska förändringar och skatter och avgifter. I synnerhet är så fallet när man vill komma åt 
konsekvenser av den ökade trafiken, ett område där infrastrukturåtgärder ofta är ett svagt 
styrmedel. Tre tankar kring institutionella förändringar formuleras.(a) För det första menar vi 
att man bör undersöka möjligheterna att öka kommunernas finansieringsansvar för invester-
ingar som uppenbarligen har sin primära legitimitet i trafik inom kommunen. (b) För det 
andra bör planeringsprocessen reformeras. En del av detta kan vara att låta Trafikutskottet få 
en utökad roll i inriktningsplaneringen. (c) Och för det tredje bör man undersöka möjligheter-
na att säkerställa mera regelbundna uppföljningar och granskningar av sektorns verksamhet, 
exempelvis genom att tillskapa en oberoende granskningsmyndighet enligt samma mönster 
som inom arbetsmarknads-, bostads- och utbildningspolitikens område.

                                                 
1 De uppfattningar som framförs i detta PM är våra egna och har inte diskuterats inom någon av de myndigheter 
där vi är anställda. 
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1. Bakgrund 
Riksdagens trafikutskott har bett ett antal forskare att analysera och diskutera riksdagens roll i 
infrastrukturplaneringen. Uppdragen ska inriktas på att ge en analytisk behandling av riksda-
gens inflytande i planeringsprocessen. Detta bör behandlas med utgångspunkt från vad som 
kan anses vara rimligt utifrån följande: 
 
1. Riksdagens inflytande utifrån demokratiska utgångspunkter 
2. Författningar och andra instrument som styr svensk offentlig sektor  
3. Praktiska avvägningar  
4. Samordning med ekonomisk planering  
5. Målen för transportpolitiken. 
 
I uppdraget ingår att utifrån samhällsekonomiska utgångspunkter och genomförd forskning 
analysera och ge sin syn på riksdagens roll i nuvarande planeringssystem för vägar och järn-
vägar. Aspekter som skall behandlas är riksdagens roll i inriktnings- och åtgärdsplanering, 
budgetering och uppföljning. I synnerhet bör tidplanen för planeringsprocessen och detalje-
ringsgraden i riksdagens och regeringens beslut samt rollfördelningen mellan olika aktörer 
belysas. Övriga frågor av intresse är intressegruppers betydelse, jämställdhetsaspekter samt 
betydelsen av den internationella utvecklingen på området. 
 
Vi har tagit oss an denna uppgift genom att inledningsvis diskutera vilka frågor som idag be-
handlas, respektive bör behandlas inom ramen för det som kallas infrastrukturplanering (av-
snitt 2). Därefter behandlas i korthet i avsnitt 3 vad som kan sägas känneteckna infrastruktur-
planering liksom några ord om de konstitutionella aspekterna, i synnerhet vad gäller Trafikut-
skottets och riksdagens roll2. Avsnitt 4 tar upp ett antal exempel på vad vi menar är problem 
förenade med det planeringsarbete som idag genomförs i sektorn. Detta bildar utgångspunkten 
för att i avsnitt 5 föra ett resonemang om hur utskottets deltagande i planeringen kan vidareut-
vecklas. 
 
 

2. Infrastrukturplaneringens grundläggande frågor  
Trafikutskottet har låtit riksdagsförvaltningen beskriva hur infrastrukturplaneringen idag går 
till. Vi sammanfattar i avsnitt 2.1 några delar av denna redovisning av direkt betydelse för vår 
framställning. Avsnitt 2.2 beskriver vår uppfattning av vad infrastrukturplanering borde hand-
la om. 
 

2.1 Dagens process 
Den process som sammantaget går under beteckningen infrastrukturplanering baseras på re-
sultatstyrningens principer: Politiker fastställer mål och ansvariga verk och myndigheter utar-
betar förslag till en politik under planperioden som säkerställer att målen uppnås så långt som 
möjligt inom givna anslagsramar. Inom transportområdet handlar målen om tillgänglighet, 
god transportkvalité, säkerhet, miljö, regional balans och jämställdhet. Till sin hjälp för att 
utvärdera olika infrastrukturåtgärder har man bland annat samhällsekonomiska kalkyler. 
                                                 
2 Vi använder omväxlande Trafikutskottet och Riksdagen för att karaktärisera den folkvalda församlingen och 
dess arbetsuppgifter visavi övriga aktörer. 
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Riksdagens roll i trafikpolitiken är därför att formulera övergripande mål för sektorn och rikt-
linjer för planeringsarbetet, att fastställa finansiella ramar och att skapa en effektiv organisa-
tion för att hantera de resurser som avsätts för varje ändamål. Regeringen ska också återrap-
portera till riksdagen i vilken grad insatta resurser har bidragit till uppfyllelsen av fastställda 
mål. Om projekt förutsätter särskild finansiering genom t.ex. garantiåtaganden krävs också att 
frågan underställs riksdagens prövning. Inget hindrar heller att riksdagen gör mer preciserade 
ställningstaganden i enskilda frågor. 
 
Varje planeringsomgång inleds med att regeringen lägger fram en proposition. Denna har fö-
regåtts av ett omfattande beredningsarbete där regeringen har inhämtat underlag från bl.a. 
olika myndigheter. I propositionen redovisas ett förslag till inriktning av den fortsatta plane-
ringen av transportinfrastrukturen. Förslagen omfattar normalt mål, ekonomiska ramar, plane-
ringskriterier och ansvarsfördelning i den kommande planeringsprocessen. Efter riksdagsbe-
slut omsätter regeringen planeringsinriktningen till planeringsdirektiv för respektive myndig-
het.  
 
När myndigheterna, på grundval av planeringsdirektiven, lämnar sina förslag till åtgärdspla-
nering är det regeringens tur att bearbeta underlaget. Därefter fastställer regeringen en åt-
gärdsplan. Under såväl inriktnings- som åtgärdsplaneringen utgör därför regeringens bered-
ning av planeringen en betydande del av arbetet. Regeringen har dessutom en central roll för 
utfallet av planeringen genom kontrollen över det årliga budgetarbetet. Budgetpropositionen 
lämnar förslag på medelstilldelning med utgångspunkt från fastställda åtgärdsplaner, dvs. den 
visar hur man lyckas med att omsätta planens ambitioner till faktiskt genomförande. 
 
Efter riksdagens behandling av budgetpropositionen formulerar regeringen varje år re-
gleringsbrev till berörda myndigheter. Där preciseras de operativa mål som myndigheten skall 
uppnå samt hur mycket medel de har till sitt förfogande.  
 
En allt större del av ansvaret för de prioriteringar som görs i investeringsplaneringen har 
kommit att flyttas över till regeringen. Ett skäl är att regeringens instruktioner allt mer ofta 
innehåller utpekade projekt som den ansvariga myndigheten inte behöver analysera under 
processen eftersom regeringen redan slagit fast att de ska genomföras. Ett annat skäl är att 
regeringen allt mer ofta ändrar i de förslag till prioritering som lämnas av trafikverken innan 
en slutlig plan fastställs. Ett tredje skäl är att det faktiska genomförandet avgörs av den bud-
getläge som råder när beslut ska tas om att påbörja de projekt som ligger på tur enligt planför-
slaget, en fråga som regeringen har huvudansvaret för. 
 
 

2.2 Infrastrukturplaneringens uppgifter 
Infrastrukturplanering är inget självändamål. Behovet av infrastruktur som vägar, järnvägar, 
hamnar och flygplatser härleds från olika transportbehov. Transporterna behövs i sin tur för 
att möjliggöra näringslivets resor och frakter eller för att vi ska kunna utföra olika aktiviteter i 
vårt vardagsliv, t.ex. handla mat. 
 
Statens roll i detta är tvåfaldig. För det första är det staten som ”äger” en stor del av infra-
strukturen. Som en del av riksdagens övergripande uppgift att bestämma skatternas storlek 
och hur de ska användas för olika ändamål tar därför riksdagen beslut om hur mycket resurser 
som ska avsättas för investeringar, drift och underhåll. För det andra har riksdagen ett ansvar 
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för att samhället – i det specifika fallet i form av transportsektorn – fungerar väl. Detta yttrar 
sig bl.a. i de trafikpolitiska mål som ställts upp. Riksdagen, regeringen och dess myndigheter 
försöker med en rad olika medel styra utvecklingen inom trafiken så att dessa mål uppfylls. 
 
Allt beslutsfattande som har med infrastrukturen att göra behandlar några grundläggande frå-
gor. En sådan är om de finns för mycket, för litet eller lagom mycket infrastruktur liksom om 
det är ”rätt” infrastruktur som tillhandahålls. En annan fråga är om den infrastruktur som finns 
tas om hand på rätt sätt. Slutligen är en tredje fråga om vägar, järnvägar, hamnar och flygplat-
ser utnyttjas på rätt sätt.3  
 
Trafikpolitiken förfogar därmed över en uppsättning styrmedel. Investeringar i, och drift och 
underhåll av infrastruktur utgör sedan länge kärnan i den förda politiken, inte minst med an-
ledning av de mycket stora statsfinansiella konsekvenser som sådana åtgärder har. Lagar och 
administrativa regler, exempelvis kring obligatorisk användning av säkerhetsbälten och halv-
ljus, är ett annat sätt att påverka hur verksamheten i sektorn bedrivs. Prissättning eller be-
skattning av trafikanterna är en tredje väg att gå för att exempelvis med olika nivå på drivme-
delsskatten påverka trafikens omfattning. Också kontrollen över hur verksamheten ska organi-
seras är en del av arsenalen av styrmedel; den organisatoriska förändringen av järnvägssek-
torn från 1988 och framåt är ett exempel på detta. Också tillsyn av hur verksamheten bedrivs 
och sanktioner mot missförhållanden kan i vid bemärkelse sägas utgöra styrmedel. 
 
Traditionellt har infrastrukturplaneringen behandlat frågor om nybyggnad, ursprungligen av 
vägar men sedan slutet av 1980-talet också av järnvägar.4 Under senare år har emellertid ock-
så behovet av medel för drift och underhåll av infrastrukturen kommit att utgöra en del av 
planeringsarbetet. Om än översiktligt behandlas dessutom inom ramen för planeringsarbetet 
de olika myndighetsuppgifter som trafikverken har, exempelvis gällande körkort. Däremot 
innefattar planeringsarbetet få överväganden som rör skatter och avgifter för att utnyttja infra-
struktur; detta ses primärt som en fiskal fråga. 
 
Frågan om hur infrastrukturen prissätts och utnyttjas har stor betydelse för möjligheten att 
uppnå de trafikpolitiska målen, något som vi återkommer till senare. Dessutom har priser och 
skatter betydelse för hur stort behovet av infrastruktur är, dvs. för beslut om infrastrukturens 
omfattning och underhåll. Det finns flera exempel på detta.  
 

• I vissa situationer är det möjligt att styra om trafik mellan trafikslag för att minska be-
hovet av nyinvesteringar. Så har hanteringen av trängsel i storstadsområden betydelse 
för behovet av utbyggnaden av trafikleder och av kollektivtrafik. En trängselavgift på-
verkar balansen mellan privat och kollektiv trafik i städerna och därmed behovet av att 
bygga ut respektive system. 

• Trafiktillväxten inom järnvägs- respektive vägsektorn bestäms bland annat av hur 
kostsamt det är att resa och transportera med det andra trafikslaget. Utformning och 
nivåer på vägtrafikens drivmedels- och fordonsskatter kommer därför att påverka be-
hovet av att bygga nya järnvägar. 

• Bestämmelserna om högsta tillåtna vikt på timmerlastbilar påverkar behovet av att un-
derhålla lågtrafikerade vägar och kraven på nya vägars bärighet. Det har också bety-

                                                 
3 Ett skäl till att planering inom transportsektorn är omfattande till sin natur är att ledtiderna från idé till beslut 
och genomförande är relativt långa. Dessutom baseras mycket annan verksamhet inom både privat och offentlig 
sektor på tillgången till infrastruktur och hur denna tillgång kommer att förändras i framtiden. 
4 Under 1960- och 1970-talet behandlade riksdagen vid upprepade tillfällen järnvägsnedläggningar. Formerna för 
detta gör emellertid att man knappast kan kalla det ens en föregångare till den generella planeringsprocessen. 
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delse för efterfrågan på timmertransporter med tåg. I den utsträckning det är möjligt 
att förmå den långväga lastbilstrafiken att använda vägar som är byggda för sådana 
fordonsvikter, i stället för att köra på svaga sekundärvägar, minskar behovet av drift- 
och underhållsåtgärder. 

 
 

3. Infrastrukturplaneringens förutsättningar 
Med utgångspunkt från denna beskrivning av infrastrukturplaneringen finns det anledning att 
fundera över de utifrån givna förutsättningarna för den samhällssektor där planeringen ska 
genomföras. Vi vill därför börja med att belysa två aspekter av beslutsfattande inom offentlig 
sektor i allmänhet som har stor betydelse för planeringsarbetet inom transportsektorn; den 
relativa styrkan hos olika parter i svensk offentlig sektor (avsnitt 3.1) och revisionens svaga 
position (3.2). Ett tredje förhållande som skapar en viktig utgångspunkt för beslutsfattandet är 
den komplexitet som finns beträffande målen för infrastrukturpolitiken, något som behandlas i 
avsnitt 3.3. 
 
 

3.1 Styrkepositioner inom svensk offentlig sektor5 
Verksamheten inom Sveriges offentliga sektor kan ses som en kedja av uppdrag eller förtro-
enden. Befolkningen – valmanskåren – väljer en riksdag som ska företräda befolkningens 
intressen i olika avseenden. Riksdagen röstar för eller emot en statsministerkandidat som efter 
godkännande på eget bevåg utser sin regering. Regeringen och dess kansli – regeringskansliet 
(RK) består av departementen och dess tjänstemän – styr den löpande verksamheten i riket. 
Till sin hjälp har man ett stort antal myndighet med ansvar för att implementera olika delverk-
samheter. 
 
Sveriges grundlag reglerar många delar av riksdagens arbetsuppgifter. Däremot finns mindre 
sagt om regeringens mandat och i synnerhet om relationen mellan regering och myndighet. 
”Regeringen styr riket” säger regeringsformens första kapitel. ”För beredningen av regerings-
ärenden skall finnas ett regeringskansli” och ”Vid beredningen av regeringsärenden skall be-
hövliga upplysningar och yttranden inhämtas från berörda myndigheter.” Ansvars- och arbets-
fördelningen mellan RK och myndigheterna regleras inte i regeringsformen utan är resultatet 
av en praxis som vuxit fram under ganska lång tid.  
 
Regeringen har en central roll i styrningen av politiken. Dess direktiv till utredningar, och 
dess instruktioner till myndigheterna i form av regleringsbrev ger tydliga utgångspunkter för 
hur politiken ska beredas och genomföras. En lång följd av utredningar har också bekräftat att 
myndigheterna i allt väsentligt följer de instruktioner man får från Regeringskansliet. 
 
I detta avseende leds därför riket av regeringen. Dess kansli är emellertid litet och används i 
stor utsträckning för att hantera akuta politiska frågor. För den löpande styrningen har därför 
sektorsmyndigheter betydande rådighet över många av de överväganden som görs, i synnerhet 
vad gäller de frågor som inte formuleras i direktiv och instruktioner. Informella kontakter 
säkerställer normalt att RK accepterar myndighetens överväganden, men myndigheten har i 
realiteten stora möjligheter att ta initiativ och också att driva frågor som inte upplevs vara av 
omedelbar politisk betydelse. 

                                                 
5 Detta avsnitt baseras delvis på Molander et al (2002). 
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Myndighetens betydelse understryks också av dess informationsövertag. Som så ofta har den 
part som sitter närmast den verksamhet som utförs bäst överblick och bäst förmåga att belysa 
de avvägningar som måste göras. Det är dessutom inte självklart att tjänstemän vid offentliga 
myndigheter har uppfattningar som helt sammanfaller med de politiska uppfattningar som 
regeringen (egentligen) skulle ha om den hade tid att överväga saken. På gott och ont drivs 
tekniska myndigheter kanske av ingenjörers syn på verksamheten, undervisningen av lärar-
perspektivet och vården av läkarnas världsbild. Kombinationen av kunskapsövertag och 
åsiktsskillnader ger företrädare för myndigheter större rådighet över beslutsfattandet än vad 
som formellt antas. 
 
Myndigheternas betydelse för utredningsväsendet understryker dess informella inflytande. En 
ensamutredare eller en parlamentarisk kommitté måste ha sakkunnig hjälp för att utföra sina 
uppdrag. Eftersom myndigheten normalt förfogar över den bästa sektorkunskapen, rekryteras 
inte sällan sekreterare och experter till sådana utredningar från den myndighet som ”äger” det 
problem som ska studeras. Myndigheten har därför i praktiken ett betydande inflytande också 
över de frågor som man efter vederbörlig politisk behandling kommer att få i uppdrag att 
genomföra.  
 
Man talar ibland om en styrning av politikens genomförande som baseras på relationskon-
trakt. Regeringskansliet kan inte skriva fullständiga instruktioner där man talar om för myn-
digheten vad denna ska göra; för detta är verkligheten helt enkelt allt för komplex. Med ut-
gångspunkt från regleringsbrev etableras i stället en kedja av ömsesidiga förståenden. Båda 
vet att man kommer att vara tvungen att leva med motparten under en överskådlig framtid. 
Man måste därför samtala – föra en dialog – för att hitta lösningar på vardagens problem.  
 
Fördelen med ett sådant system är just att man mer eller mindre tvingas till lösningar som alla 
parter kan leva med. Eftersom många parter, t.ex. representanter från flera myndigheter, ofta 
deltar på ett eller annat sätt i politikens utformning fångar man också upp många viktiga syn-
punkter på ett tidigt skede. Ett problem med en politik som utformas på detta sätt är att ingen 
part i slutändan har det fulla ansvaret för vad som sker; omvänt kan sällan den som varit in-
blandad i beslutsprocessen helt svära sig fri från dess konsekvenser. Det kan också bli svårt 
att belysa politiken från nya infallsvinklar, att självständigt pröva uppslag som skiljer sig från 
det förfaringssätt som etablerats under en lång följd av år. 
 
Riksdagen har en blygsam roll i politikens genomförande. Detta är också i enlighet med för-
fattningen (jfr. inledningscitatet ovan). Riksdagen spelar en större roll i politikens utformning. 
Exempelvis bereds trafikpolitiska beslut av Trafikutskottet innan beslutet formellt fattas i 
kammaren. Utskott och kammare behandlar på motsvarande sätt andra propositioner i enskil-
da frågor och är därmed den part som slutligen har ansvaret för många viktiga frågor. 
 
Riksdagens roll är emellertid i realiteten mer begränsad. En förklaring kan vara Sveriges form 
av representativ demokrati. Regeringens förmåga att genomföra den politik man gått till val 
på – och för den delen också andra, mindre publika frågor – baseras på att man har en majori-
tet i riksdagen för sina förslag. Detta betyder att även om det i ett utskott i princip skulle fin-
nas majoritet för att avslå en proposition, så kan detta blockeras av partilojaliteten och av den 
övergripande principen att allt för många avslag i riksdagen skulle göra de omöjligt att regera. 
Riksdagen sätter därför väsentligen sin stämpel på de förslag som regeringen lägger, man del-
tar i begränsad omfattning i politikens utformning och definitivt inte i dess genomförande. 
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Denna rollfördelning understryks av den formuleringsrätt som propositionsinstitutet ger reger-
ingen. Det är regeringen som paketerar ett beslut enligt eget gottfinnande. Om man vet att en 
enskild fråga kan vara kontroversiell också för det egna partiets representanter i ett utskott, 
kan frågeformuleringen avgöra frågan. Riksdagen kanske tvingas ta ställning till om man är 
för eller emot en Botniabana, en Citytunnel eller någon annan större investering som av olika 
skäl kräver riksdagens godkännande. Även om många ledamöter skulle vilja återremittera 
frågan för att få en belysning av alternativa projektlösningar, så kan detta omöjliggöras såväl 
av tidsskäl som av politiska hänsyn. 
 
Enligt riksdagsordningen har utskotten rätt att väcka initiativ inom sitt beredningsområde. Det 
betyder att utskottet i princip när som helst kan ta upp en fråga för behandling. Frågan behö-
ver alltså inte vara väckt i en proposition eller i en motion. Det kan till och med vara en fråga 
som ligger hos regeringen eller på en myndighet att bedöma; däremot kan ett utskott inte 
väcka frågor som hanteras av domstolsväsendet. 
 
Med tanke på att det krävs en majoritet för att ett sådant initiativ i realiteten ska tas är det 
dock inte något som händer så ofta. Ett vanligt öde för de initiativ som ändå tas är vidare att 
utskottet inhämtar information i frågan men att sedan ingen åtgärd vidtas. Ett aktuellt exempel 
är den utfrågning om projektet Hallandsås som trafikutskottet kallat till, trots att ärendet inte 
ligger hos utskottet. Lite förenklat kan sägas att det mesta som kan åstadkommas av ett (enigt) 
utskott är att skapa medial uppmärksamhet. Man kan också lyfta fram behovet av att vissa 
frågor utreds närmare.  
 
Ett tredje förhållande av betydelse för riksdagens roll är dess begränsade tillgång till egna 
berednings- och utredningsresurser. Varje utskott har ett kansli med några få anställda. I som-
liga frågor kan man få hjälp av riksdagens utredningstjänst för att genomföra smärre utred-
ningar av mera analytisk karaktär. Kapaciteten att självständigt belysa centrala frågor är emel-
lertid begränsad. 
 
Man bör aldrig underskatta betydelsen av det indirekta inflytande som ett utskott kan utöva 
genom att lyfta frågor till debatt. Samtidigt är det just fråga om ett indirekt inflytande med 
begränsade möjligheter att ingripa på ett påtagligt sätt i politikens genomförande. 
 
 

3.2 Den svaga kontrolltraditionen 
Uppföljning, kontroll och revision – olika namn på besläktade arbetsuppgifter – har i grunden 
två funktioner. Den första är att återföra kunskap. Någon gång är det nyttigt för varje verk-
samhet att ta ett steg tillbaka och se vad man åstadkommit; hade vi kunnat bygga vägen till 
lägre kostnad?; finns det andra sätt att uppfylla miljömål än de som idag används?; vad är det 
bästa sättet att hantera regionalpolitiska hänsyn i transportpolitiken? På grundval av sådana 
utvärderingar kan man – i smått som stort – korrigera verksamhet och uppnå mer för mindre. 
 
Den andra funktionen handlar om att utkräva ansvar. Den som gjort något fel, eller den som 
inte handlat enligt instruktioner, bör på ett eller annat sätt få känna av konsekvenserna av sina 
misstag. I det enskilda fallet kan sällan krav ställas på ersättning från en ansvarig tjänsteman 
för de ekonomiska konsekvenserna av ett misstag; kostnaderna är i normalfallet prohibitivt 
höga. Men även om den enskilde redan har lärt sig av sitt misstag och aldrig kommer att göra 
om det, finns en viktig allmänprevention i att avskeda, omplacera eller bara markera missnöje, 
beroende på misstagets karaktär. Utan sådana konsekvenser lär sig inte omgivningen vad som 
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är acceptabelt eller inte. Uppföljningar som visar på stora kostnadsöverskridanden utan att 
någon ställs till ansvar förlorar i betydelse. Allmänprevention är viktig för hur en verksamhet i 
framtiden kommer att genomföras. 
 
Hur utövas då kontroll? Politiskt ansvar utkrävs först som sist genom valhandlingen. Val-
manskåren tar ställning till vem man ska rösta på bland annat med utgångspunkt för hur väl 
regeringspartiet och dess företrädare har lyckats med sitt arbete. Riksdagsmannavalet är emel-
lertid ett trubbigt instrument för ansvarsutkrävande. Ett parti kan fullkomligt misslyckas inom 
någon del av den politiska verksamheten men kan ändå genomföra sitt program väl i andra 
avseenden. Det krävs därför ytterligare instrument för ansvarsutkrävande. 
 
Ett annat grundläggande kontrollinstrument kan ligga i utformningen av landets författning. 
Somliga länder har en president och en folkförsamling som väljs var för sig; andra länder har 
folkförsamlingar med flera kamrar. Det är då naturligt att den ena valda parten granskar vad 
den andra gör och i politisk debatt för fram eventuella missgrepp, i synnerhet om de olika 
kamrarna eller parterna representerar. Man har där i konstitutionen byggt in principen om 
maktdelning och balanserande krafter. Sverige har emellertid ett enkammarsystem. Det sak-
nas därför i landet två parter som med självständiga mandat från väljarna kan debattera och 
utkräva ansvar för den politik som förs.6 
 
Inom ramen för landets parlamentariska system finns emellertid en väl utvecklad revisionstra-
dition. Den kan sägas börja med de internrevisorer som åtminstone finns på alla större myn-
digheter. Med viss grad av självständighet från ledningen i övrigt får man här en löpande upp-
följning och kontroll av vad som görs, i synnerhet av ekonomiredovisningen. Sannolikt har 
denna funktion betydelse för den internationellt erkända låga nivån av korruption i svensk 
offentlig sektor. 
 
Också regeringen granskar sedan länge myndigheternas göranden och låtanden. Sedan slutet 
av 1980-talet, då dagens principer för mål- eller resultatstyrning började införas, avrapporterar 
myndigheterna årligen utfallet av sin verksamhet till regeringen. Dessa redovisningar har där-
efter på uppdrag från RK granskats av Riksrevisionsverket som kommit med ett utlåtande 
över det gångna årets verksamhet. Granskningen har avsett såväl redovisningsfrågor som för-
valtningsrevision, dvs. frågor som handlar om relevans och substans i den verksamhet som 
utförs. Därutöver har RRV på eget bevåg initierat studier av specifika frågor som man bedömt 
som intressanta.    
 
Riksdagens Konstitutionsutskott har bl.a. till uppdrag att granska formerna för de beslut som 
fattas i samband med politikens genomförande, inte minst om regeringen verkligen har över-
låtit ansvaret för att hantera enskilda ärenden till myndigheterna. Denna kontroll avser i mind-
re utsträckning politikens substans exempelvis inom transportsektorn. 
 
Vidare har riksdagen haft tillgång till sin egen uppföljningsverksamhet. Riksdagens Revisorer 
har varit den enda instans med rätt att granska inte bara myndigheterna utan också regeringens 
arbete och dess instruktioner till myndigheter och utredningar. Samtidigt har Riksdagens revi-
sionsarbete begränsats av tillgången på resurser. Också inom revisionssektorn har därför re-
geringen de facto haft en central position och har därför, åtminstone delvis, själv kunnat avgö-
ra vad man vill ha granskat. 
                                                 
6 Ett system med balanserande krafter innebär inte att dessa frågor löses med någon automatik, i synnerhet inte 
om – som ofta inträffade i den tidigare svenska riksdagen – de båda kamrarna har en och samma politiska majo-
ritet. Förutsättningarna för en djupare prövning av den politik som förs förändras emellertid på detta sätt. 
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Den roll som Riksdagens Revisorer spelat har också begränsats av den parlamentariska situa-
tion som enkammarriksdagen innebär och som diskuterades i föregående avsnitt. Det innebär 
att när revisorerna lämnar kritiska granskningar till kammaren leder detta inte med säkerhet 
att regeringen klandras. Sådana följder blockeras ofta av den riksdagsmajoritet som skyddar 
”sin” regering. De uppföljningar som gjorts av Riksdagens arbete i dessa delar har pekat på 
långa handläggningstider för rapporter från Riksdagens revisorer och ett begränsat genomslag 
i form av beslut i kammaren och därmed för den förda politiken. 
 
Sedan kort tid har Riksrevisionsverket och Riksdagens Revisorer slagits samman till en ny 
enhet under Riksdagen, Riksrevisionen. Det är naturligtvis ännu för tidigt att avgöra vilka 
konsekvenser detta får för det uppföljningsarbete som i framtiden kommer att bedrivas. Den 
så kallade Riksdagskommittén har också utarbetat förslag som innebär att Riksdagens roll i 
arbetet med uppföljning och utvärdering av den förda politiken ska stärkas. Man tänker sig 
därför också vissa resursförstärkningar till utskotten för att klara sådana arbetsuppgifter 
(Riksdagen 2000/01:RS1). 
 
Vi vill därutöver lyfta fram en ständigt närvarande balansgång i all utformning av revisionsar-
bete. Å ena sidan är det betydelsefullt att den som granskar en verksamhet kommer ”utifrån”, 
dvs. i sin vardag inte är en del av den verksamhet som ska granskas. Detta ökar sannolikheten 
för oberoende granskningar. Å andra sidan ”kan” den som står utanför en verksamhet, per 
definition, inte den aktivitet som ska analyseras. Det tar därför normalt tid innan en sådan 
granskare hunnit sätta sig in i sakfrågorna. Den som kommer utifrån hamnar därför lätt ”steget 
efter” dem som granskas och har sällan möjlighet att följa upp invändningar mot kritiken ge-
nom att göra nya undersökningar. Också den nya Riksrevisionen kommer att tvingas till av-
vägningar mellan dessa båda aspekter på granskningen. 
 
Inom vissa samhällssektorer har det utvecklats sektorsspecifika revisionsinstanser som är or-
ganisatoriskt oberoende från den sektorsmyndighet som ska granskas. Sådana organ ligger 
under regeringen och kan därför inte granska och ifrågasätta regeringens direktiv till den 
granskade myndigheten. Men man har djup ämneskunskap och god överblick över den grans-
kade verksamheten. Exempel på detta är inom bostadspolitiken Institutet för byggnads- och 
urbanforskning (IBF) i Gävle och inom arbetsmarknadspolitiken Institutet för arbetsmark-
nadspolitiska utvärderingar (IFAU) i Uppsala.  
 
Dessa två exempel utmärks dessutom av att de i huvudsak är oberoende av finansiering från 
de myndigheter vars verksamhet de granskar och att de har en nära koppling till ett universitet 
(Uppsala). Detta bidrar inte bara till att upprätthålla verksamhetens kvalitet utan innebär även 
att personalen i viss utsträckning kan återgå till en akademisk verksamhet efter det att känsli-
ga granskningar har slutförts. På så sätt kan man bibehålla armslängds avstånd mellan den 
granskade och granskaren samtidigt som institutsformen säkerställer att en långsiktig kun-
skapskärna består och utvecklas. Exempelvis IBF har flera gånger fått ”skola upp” externa 
granskare som har velat studera en fråga inom bostadspolitiken. Institutets forskare upplever 
sig inte ha haft några problem att föra fram t.ex. kritik som träffar en minister, eftersom man 
har skyddats av sin ”akademiska position”. 
 
På transportområdet finns två institut som påminner om IFAU och SBF. Vare sig SIKA eller 
VTI har emellertid samma förutsättningar att fungera som fristående granskare. SIKA har en 
central roll i arbetet med att styra infrastrukturplaneringen och utgör i denna del av sin verk-
samhet i realiteten regeringens förlängda arm för att ge instruktioner till trafikverken. Man 
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bidrar därför själv delvis till utformningen av det planeringsarbete som ska granskas och man 
har inte heller egna medel för att initiera oberoende granskningar. När t.ex. SIKAs direktör 
offentligt ifrågasätter projekt Hallandsås ses detta som ett svekfullt handlande av Banverkets 
GD (DN Debatt i oktober 2003) och inte som ett normalt inslag inom ramen för myndighetens 
granskningsuppgift. VTI har en stor del av sin projektfinansiering från Vägverket och Ban-
verket och är därför delvis beroende av de myndigheter man (eventuellt) ska granska.7   
 
Det finns också flera organ som nu och då lämnar viktiga bidrag till sektorsgranskningar. Vi 
tänker på den akademiska världen och på olika tankesmedjor, som exempelvis Studieförbun-
det Näringsliv och Samhälle, vars rapporter ibland bidrar till debatten också inom enskilda 
samhällssektorer. Den nyligen nedlagda Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi var 
ett annat exempel på samma typ av granskning. Betydelsen av sådana aktörer är att de har 
resurser för att ta fram oberoende underlag för de diskussioner som måste föras kring verk-
samheten i sektorn. 
 
Vi vill sammanfattningsvis peka på den samlade innebörden av vår beskrivning av gransk-
ningen av verksamhet i offentlig sektor. För det första finns inte i Sverige politiska organ med 
av varandra oberoende mandat som kan granska varandras förehavanden. För det andra har 
regeringen i kraft av kontrollen över resurser och genom sitt uppdragsformuleringsmonopol 
en stark position i huvuddelen av granskningsarbetet. Vår uppfattning är därför att det idag 
saknas granskare som med ett utanförperspektiv kan följa verksamheten inom sektorn. Resur-
serna för de ad hoc-granskningar som nu och då genomförs är också otillräckliga. Mycket 
talar för att samlade analyser om kritiska frågor formulerade på avstånd från maktens boning-
ar och med erforderliga resurser skulle kunna ge nya och viktiga insikter om naturen hos den 
verksamhet som bedrivs. 
 
Det finns också skäl att tro att transportsektorn skulle må särskilt väl av granskningar av den-
na art. Ett motiv är att sektorn har getts många mål, att målkonflikter är legio och att det där-
för kan vara särskilt svårt att få en samlad bild av vad som görs inom sektorn. Vi övergår där-
för till att behandla denna fråga. 
 
 

3.3 Den komplexa målbilden 
Transportsektorn har en komplex målbild att arbeta med. Komplexiteten påverkar såväl vad 
som ska byggas, hur underhållet genomförs och inte minst de principer som styr användning-
en av existerande anläggningar.  
 
Det grundläggande motivet för att bygga och tillhandahålla infrastruktur är att människor ska 
kunna ta sig fram, och att transportsystemet ska kunna transportera varor och tjänster på ett 
smidigt sätt. Otillräcklig kapacitet ger upphov till köer och en resa tar längre tid än vad som 
vore möjligt. En dåligt underhållen infrastruktur innebär att kostnaderna för den som använder 
vägen eller banan blir onödigt höga. 
 
Men behovet att ta sig fram måste tillgodoses med hänsyn till andra viktiga aspekter på män-
niskors livssituation. Det är angeläget att en resa inte är förenad med allt för stora faror. Mil-
jöproblemen, och inte minst vägtrafikens betydelse för dessa, utgör en annan begränsning. 

                                                 
7 I årets budgetproposition sägs att VTI kommer att få rätt att inrätta ytterligare 5 professurer. I den utsträckning 
man får tillräckliga anslagsmedel kan detta ge en utgångspunkt för den framtida utvärderingsverksamheten. 
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Under de senaste 20 åren har man med olika styrmedel – såväl skatter som administrativa 
regler – kunnat begränsa utsläppen av bland annat svavel- och kväveföreningar. Fortfarande 
är biltrafiken en stor källa till utsläpp av bland annat organiska föreningar, och de klimatpå-
verkande effekter som förbränning av icke förnyelsebara oljeprodukter ger upphov till har 
seglat upp som en av mänsklighetens stora utmaningar. Lokala störningar i form av buller och 
vibrationer är besvärande för många människor som bor nära hårt utnyttjade infrastrukturan-
läggningar. 
 
Det grundläggande målet – att tillhandahålla infrastruktur i tillräcklig omfattning – innebär i 
princip att man studerar relationen mellan kapacitet (tidsåtgång) och antalet fordon. Utbygg-
nad och underhåll styrs därmed av förhållandet mellan mängden trafik och infrastrukturens 
kapacitet. I glest befolkade områden innebär en sådan princip att det kan saknas motiv för att 
bygga om en väg eller järnväg eller att underhålla den. Med hänsyn till det begränsade antal 
fordon som använder vägen eller banan kan det vara tillräckligt med en krokig väg, med 
potthål i vägbanan eller med skarvspår och låga tillåtna tåghastigheter.  
 
Samhället har emellertid också regionalpolitiska mål som innebär att standarden inte ska tillå-
tas att sjunka ”allt för lågt”. Här finns i ena ändan krav på att personer som bor på landsbyg-
den, eller på att personer som saknar bil, ska ha en acceptabel tillgänglighet till olika slag av 
service. I den andra ändan ställs krav på att infrastrukturen ska binda samman lokala arbets-
marknads- och utbildningsregioner så att de blir attraktiva i konkurrensen om befolkning och 
välutbildad arbetskraft. 
 
Slutligen har riksdagen nyligen fattat beslut om ett mål gällande ett jämställt transportsystem. 
Det återstår emellertid att precisera innebörden av detta mål för politikens verkställande och 
att operationalisera dess konsekvenser.  
 
Fungerande transporter är en förutsättning för ekonomisk utveckling. Möjligheten att resa 
med flyg, tåg och kanske framför allt bil till en överkomlig kostnad har också blivit en grund-
läggande välfärdsfaktor i utvecklade länder. Men resande ger också upphov till oönskade bief-
fekter. Den politik som förs för att säkerställa en fungerande transportsektor är därför kom-
plex till sin natur. Beslutsfattaren tvingas ständigt att väga de olika aspekterna mot varandra. 
Komplexitet och målkonflikter är en ständigt närvarande del av trafikpolitiken. Detta ger en 
viktig förutsättning för planeringen av infrastruktur. 
 
 

4. Vilka är dagens problem? 
Syftet är att i detta avsnitt redovisa ett antal problem med den politik som idag förs inom 
transportsektorn. Huvudsyftet är inte att här driva enskilda ståndpunkter för att få en bestämd 
förändring till stånd. Däremot tror vi att det med utgångspunkt från en beskrivning av vad vi 
menar vara faktiska problem finns en bättre möjlighet att diskutera riksdagens och Trafikut-
skottets roll i utformningen av denna politik för framtiden. Det finns, annorlunda formulerat, 
kanske också anledning att utskottet inte bör engagera i flera av dessa frågor. Framställningen 
i avsnitt 5 innebär – om än indirekt – flera sådana ställningstaganden. 
 
Avsnitt 4.1 tar upp vissa viktiga spelregler för beslutsfattande inom sektorn och innebörden av 
sådana regler för intressegrupper. Vi behandlar den dåligt fungerande planeringsprocessen i 
avsnitt 4.2 medan avsnitt 4.3 tar upp de överinvesteringar som vi menar att det finns många 
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exempel på inom sektorn. Slutligen tas bristen på balans mellan investeringar och andra styr-
medel upp i avsnitt 4.4. 
 
 

4.1 Spelregler och intressegrupper 
Utgifter för den statliga infrastrukturen finansieras – som sig bör – huvudsakligen via statliga 
skatteintäkter. Detta, i kombination med att sammansättningen av den trafik som bedrivs, i 
synnerhet på väg men också i viss utsträckning på järnväg, är lokalt genererad ger upphov till 
en viktig rollfördelning i spelet om investeringsmiljarderna. 
 
De större trafikflöden som uppstår i vägnätet utgörs alltså av resande och transporter som ge-
nereras inom en kommun eller mellan större, närliggande befolkningscentra. Man kan se detta 
i de flödeskartor som stundtals publiceras; runt om tätorter och städer är de grafer som repre-
senterar trafikmängden ”tjocka” men smalnar av ju längre bort från befolkningskoncentratio-
ner man kommer för att sedan åter bli tjockare när man närmar sig en ny bebyggelsekoncent-
ration. Också stora kommunikationsstråk som riks- och europavägar kännetecknas av detta 
användningsmönster. Man kan lite förenklat påstå att huvuddelen av trafiken är lokalt eller 
regionalt genererad.  
 
De lokala och regionala aktörer som har störst nytta av en investering, kanske framför allt 
kommunerna, behöver därför aldrig vara med och bekosta dess genomförande. Samtidigt kan 
ett statligt investeringsprogram uppfattas som positivt av kommun- och regioninnevånarna; 
det kommunalråd som medverkar till att den egna befolkningen får bättre vägar eller järnvä-
gar vinner ofta viktiga politiska poäng.  
 
Dessa förhållanden är viktiga för att förstå det mycket aktiva engagemang som lokala och 
regionala aktörer uppvisar i investeringsplaneringen. Inte minst med tanke på att kommunerna 
i andra frågor – exempelvis skola och omsorg – normalt inte har möjlighet att vända sig till 
statsmakten med krav på finansiella bidrag, är det desto mer betydelsefullt att kunna uppvisa 
handlingskraft inom transportområdet. Skillnaden mot lokala flygplatser är också uppenbar. 
När Dala airport har dåliga finanser blir detta väsentligen en fråga för kommunen och regio-
nen, medan man när det gäller järnvägar och vägar vänder sig till regeringen för att få sina 
önskemål tillgodosedda. 
 
Inom transportsektorn finns dessutom flera organisationer som driver intressen för vägtrafi-
kanter, bilindustrin etc., för järnvägssektorn, för flyget osv. Också dessa grupper kan utnyttja 
den nu beskrivna ansvarsfördelningen inom sektorn för att argumentera för sina egna uppfatt-
ningar. 
 
Särintressen kan i planeringsprocessen driva enskilda åtgärder som inte alls säkert är de mest 
lämpliga lösningarna på de trafikproblem som förekommer. Sådana intressegrupper har inte 
heller nytta av beslutsunderlag som avslöjar brister i den egna argumentationen. I stället före-
drar man de underlag som särskilt lyfter fram fördelarna med det egna projektförslaget.  
 
I en demokrati har alla medborgare rätt att driva sina sakfrågor och att försöka påverka beslut 
i den riktning som man tror är riktig. Det är också en självklar rättighet för människor att sluta 
sig samman för att på ett bättre sätt kunna framföra sina synpunkter på vilka beslut som bör 
fattas.  
 



 13

Men det är också väl känt att en mindre grupp som har stor nytta av ett beslut men som inte 
behöver bekosta dess genomförande också kan ha helt andra uppfattningar än folkflertalet. 
Det är politikerns uppgift att hantera denna avvägning, att lyssna på den engagerade företräda-
ren för en uppfattning och att väga sådana synpunkter mot allmänintresset. En bristande för-
måga att hantera särintressen innebär att det är svårt att säkerställa att de mest angelägna pro-
jekten ges högsta prioritet. Vi menar att detta kan vara en delförklaring till flera av de problem 
som fortsättningsvis kommer att behandlas. 
 
 

4.2 En dåligt fungerande planeringsprocess 
Vi ifrågasätter om planeringsprocessen löser den uppgift som den är satt att fylla, dvs. att för-
se den eller de som ska fatta beslut med ett gott underlag för att göra alla de svåra avvägning-
ar som krävs. Risken är därför stor för att felaktiga beslut fattas och förutsättningarna för att 
bygga en stark ekonomi är sämre än vad som vore möjligt att åstadkomma. Vi har flera skäl 
för denna farhåga.  
 
 
Politiken ger svag vägledning för att hantera målkonflikter: Val mellan vilka väg- eller 
järnvägsprojekt som ska byggas, och avvägningen mellan att bygga eller underhålla, att utfär-
da administrativa regler eller förändra skatter inom transportsektorn är komplexa. Skälet är, 
som vi varit inne på, att åtgärderna påverkar målen olika starkt och – framför allt – att en åt-
gärd kan vara positiv för att påverka ett mål samtidigt som den ger negativa konsekvenser för 
ett annat. Vi menar att många sådana avvägningar som till sin grundläggande natur är politis-
ka, i realiteten överlämnas till administrativa beslut. Låt oss ge några exempel. 
 
Regionalpolitiken berör flera myndigheter inom transportsektorn. Såväl Vägverket, Banver-
ket, Rikstrafiken och också länstrafikhuvudmännen har att i sina beslut ta ställning till dels 
vad som ska menas med regionalpolitiska hänsyn, dels graden av sådan hänsyn, dvs. hur det 
betydelsefullt det regionalpolitiska målet ska vara i förhållande till andra aspekter. Samord-
ningen mellan myndigheter när det gäller synen på hur regionalpolitiska hänsyn ska hanteras 
är emellertid svag. Detta innebär att det finns risk för att vissa väg- och banprojekt genomförs 
med stöd i regionalpolitiska argument samtidigt som berörda personer i glesbygd egentligen 
skulle föredra stöd för att bibehålla en skola eller någon annan viktig samhällsfunktion. Det 
innebär också att myndigheterna kan låta sådana hänsyn slå igenom på olika sätt.  
 
En annan konsekvens är att det inte finns någon ”bortre gräns” för vad det är värt att ta hänsyn 
till regionalpolitiska aspekter. Låt oss säga att det varit möjligt att mäta alla konsekvenser av 
en investering utom dess regionalpolitiska vinster. Den samlade, beräkningsbara nyttan är 
emellertid inte tillräcklig för att balansera investeringskostnaderna. Projektet är därför sam-
hällsekonomiskt olönsamt, innan de regionalpolitiska värdena har hanterats. Eftersom det inte 
finns någon vikt eller något ”pris” på regionalpolitiken kan den som så önskar använda det 
regionalpolitiska argumentet, oavsett hur stort som ”underskottet” i övrigt är. Ett exempel är 
Höga Kusten-bron. Här krävdes från början en icke obetydlig regionalpolitisk nytta för att 
uppväga ett beräknat underskott och för att legitimera projektet. Men när sedan kostnaderna 
för bron ökade fanns det till synes ingen bortre gräns för denna okända tillkommande nytta. 
 
När det gäller regionalpolitiska frågor bedömer vi att beslutsunderlagets kvalité inom några år 
kommer att kunna vara av väsentligt bättre kvalité än idag. Ett viktigt skäl är det arbete som 
pågår för att ta fram mått som bättre beräknar hur infrastrukturåtgärder påverkar tillgänglighe-
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ten i olika avseenden, t.ex. med avseende på pendlings- och arbetsmarknadsregioner och ser-
vice för bilburna respektive ej bilburna hushåll. Ett annat skäl är den ökade förståelse för hur 
arbetsmarknaden påverkas av förändringar i transportinfrastrukturen som olika forskningspro-
jekt kommer att ge. 
 
Inom vägtransportområdet arbetar man numera med nollvisionen som styrande för den lång-
siktiga inriktningen av arbetet med att minska antalet olyckor och därmed olycksrisken. Den-
na vision hanteras stundtals som om vilka resurser som helst skulle kunna avsättas för att räd-
da människoliv. Så är självklart inte fallet, och det av flera skäl. Även om alla resurser avsätts 
för att minska olycksrisken skulle det inte räcka för att genomföra alla åtgärder som minskar 
risken; det krävs därför också i en situation med ett enda mål en prioritering mellan olika 
olycksförebyggande åtgärder. Samtidigt bör framhållas att det i överraskande stor utsträck-
ning finns samstämmighet mellan resultaten av samhällsekonomiska analyser och studier som 
enbart beaktar effekter på trafiksäkerheten. 
 
Ett andra och viktigare argument är att också nyttan av att minska risken för olyckor måste 
vägas mot andra hänsyn. Den enskilda åtgärd som till låga statsfinansiella kostnader skulle 
kunna vidtas för att göra vägtrafiken mera säker vore att sänka hastighetsgränsen. En annan, 
eller kompletterande åtgärd, är att radikalt öka antalet poliskontroller av hastighet och trafik-
nykterhet. Av många skäl genomförs inte dessa åtgärder. I grunden innebär det att det finns 
andra hänsyn än trafiksäkerhet som tar över; sänkta hastigheter gör att det tar längre tid att ta 
sig fram; det finns inte tillräcklig acceptans för lägre hastigheter; polisen prioriterar mellan 
olika användningar av knappa polisresurser och gör inte bedömningen att en utökad nykter-
hetskontroll är högt prioriterad. Också värdet av minskade olycksrisker viktas därför ständigt 
gentemot andra samhällsmål och får inte sällan stå tillbaka för sådana hänsyn. 
 
Som en del av målstyrningens grundläggande principer bör den politiska sfären enligt vår 
mening ta ett större ansvar för att avgöra hur olika trafikpolitiska mål ska vägas mot varandra. 
Utan sådana tydliga viljeyttringar kommer vardagens grå knapphet på resurser att tvinga an-
svariga myndigheter att själva göra dessa avvägningar. Det uppkommer då demokratiska pro-
blem, dels därför att prioriteringarna kan bli helt andra än vad politikerna skulle ha önskat, 
dels därför att det blir svårt för väljarna att ställa politikerna till svars. Otydliga signaler kan 
även innebära att helt olika prioriteringar görs inom olika delområden. Därmed får vi en infra-
struktur och en transportpolitik som fungerar sämre än vad som vore möjligt att åstadkomma. 
 
Dessa synpunkter kunde ha varit relevanta även för tio år sedan. Vi tror emellertid att det 
kommer att allt bli allt svårare att undvika tydliga politiska ställningstaganden i sådana av-
vägningsfrågor därför att allt fler åtgärder kommer att aktualiseras som riktar sig mot trafikan-
ternas, och därmed väljarnas, eget beteende. Förutom trafiksäkerheten, där efterlevnaden av 
hastighetsreglerna är ett viktigt exempel, tänker vi på de förändringar som kan krävas för att 
uppfylla åtagandena inom klimatpolitiken. 
 
Det är av avgörande betydelse att sådana politiska riktlinjer är väl övervägda, tydliga och tro-
värdiga. Ett exempel där så inte har varit fallet är ambitionsnivån för att hålla igen transport-
sektorns utsläpp av koldioxid. Här har man i infrastrukturplaneringen ställt upp betydligt hög-
re mål (dvs. använt högre s.k. skuggpriser för utsläpp) än de mål som formulerats för att be-
räkna de miljöavgifter som för närvarande tas ut. Innebörden är att trafikverken har fått en 
förhållningsorder och trafikanterna en helt annan. Ett annat exempel är etappmålet för nollvi-
sionen som länge uppfattats ligga utom räckhåll och därför har haft en oklar status, trots att de 
politiska dokumenten varit tydliga. 
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Felaktig användning av existerande kalkylhjälpmedel: Beslut innebär, per definition, att 
man tvingas genomföra vissa åtgärder på bekostnad av andra. Det är självklart att ju bättre 
underlag som beslutsfattaren får, desto mera troligt är det att ”goda” beslut fattas, att ”den 
bästa” åtgärden väljs. Den fråga som vi redan varit inne på är då vad man ska mena med goda 
beslut. 
 
Oavsett det exakta statsfinansiella läget är alltid behovet av att hushålla med resurser stort. 
Hushållning innebär att man får ut största möjliga nytta av de medel som tillförs; att resande 
och transporter kan göras billigare, enklare och mera bekvämt; att olycksrisker kan begränsas; 
och att miljökonsekvenserna hålls på en rimlig nivå. 
 
Det finns många och svåra problem med att definiera och mäta dessa konsekvenser av trafik-
politiska åtgärder. Exempelvis återstår en hel del arbete både för att fånga trafikanternas vilja 
att ge upp annan konsumtion för att få ökad trafiksäkerhet och för att bedöma hur mycket sä-
kerheten höjs av olika åtgärder. Även om flera aspekter på trafikens miljöeffekter kan mätas 
är det svårt att i specifika situationer väga intrångsproblem mot nyttan av bättre infrastruktur 
eftersom intrångsproblematiken ofta är mycket situationsspecifik. Effekterna av luftförore-
ningar är svåra att bedöma därför att hälso- och miljöeffekterna beror på exakt var utsläppen 
sker, hur stor befolkning som exponeras, hur vindarna blåser och i vilken utsträckning det 
finns andra föroreningar med vilka det kan ske olika kemiska reaktioner. Vi har idag tillgång 
till väsentligt bättre underlag och metoder för att bedöma detta än för bara några år sedan, 
men analysarbetet är ännu långt ifrån avslutat. Vidare saknas ännu, som vi redan varit inne på, 
ett konsistent angreppssätt för att hantera regionalpolitiska effekter. 
 
Trots dessa brister menar vi att de samhällsekonomiska kalkyler som idag är tillgängliga i de 
flesta fall ger ett godtagbart instrument för att sammanfatta de beräkningsbara effekterna av 
en investering liksom av många andra åtgärder i ett eller några få olika mått. Det är också 
möjligt att med de beräkningsbara effekterna som utgångspunkt redovisa också andra effekter 
av åtgärderna för beslutsfattaren på ett rimligt lättbegripligt sätt. Det skulle vara fullt möjligt 
att i ett rimligt samlat beslutsunderlag presentera detta på ett någorlunda begripligt sätt. Den 
samhällsekonomiska modellen ger på så sätt en ram för att på ett systematiskt sätt belysa ock-
så svårhanterliga effekter av en åtgärd.  
 
Att kalkylen i praktiken inte utnyttjas på detta sätt handlar mindre om bristen på metoder och 
kunskapsunderlag och mer om att denna typ av sammanställningar och sammanfattningar idag 
inte efterfrågas. Vi tror att mycket skulle kunna vinnas bara genom att, efter förebild från den 
brittiska vägplaneringen, ett enkelt formulär framställs med utrymme för mycket korta sam-
manfattningar av olika investeringsobjekts egenskaper (huvudsakliga skäl för och invänd-
ningar mot åtgärden, samhällsekonomiska nyckeltal, huvudresultat av miljökonsekvensbe-
dömning, bidrag till de trafikpolitiska målen osv.; se vidare Nellthorp & Mackie 2000). 
 
Vi ser alltså i det vardagliga arbetet få exempel på att kalkylmodellen används på detta sätt. I 
de fall då en kalkyl faktiskt genomförts tycks dess resultat utnyttjas framför allt för att trumfa 
igenom en åtgärd på förment vetenskaplig grund; argumentet som ”… kalkylen säger att …” 
framställs som om ett kalkylresultat ger den fullständiga sanningen. En mera heltäckande be-
skrivning av effekterna av den eller de åtgärder som övervägs skulle sannolikt peka på före-
komsten av effekter som har varit svåra att infoga i beräkningarna. Kalkylen används inte som 
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det beslutsunderlag som den faktiskt är utan som en beslutsalgoritm, som något som innehål-
ler den slutliga sanningen. 
 
Mera vanligt är emellertid att kalkyler inte genomförs eller åtminstone att ingen sådan kalkyl 
redovisas. Man kan givetvis bara spekulera om skälet till detta. En tänkbar förklaring är att 
kalkylresultatet inte speglar den uppfattning som beslutsfattaren har. Exempelvis kanske 
kalkylen pekar på att en investering inte är lönsam samtidigt som beslutsfattaren definitivt vill 
få den genomförd. Det kan då vara mer bekvämt att avstå från att redovisa ett kalkylresultat 
som inte stöder den egna uppfattningen.  
 
Vi menar att detta ytterst är ett uttryck för att kalkylens roll som beslutsunderlag är missför-
stått. Många av de beslut som måste fattas i transportsektorn är – som vi nu flera gånger varit 
inne på – komplexa till sin natur. Kalkylen ska lyfta fram denna komplexitet, ska visa på de 
aspekter som man kan inkludera i formell bemärkelse respektive som inte ingår som en del av 
de beräkningar som görs. Man kan sedan argumentera för hur de effekter som ligger utanför 
kalkylen kan viktas i förhållande till de beräkningsbara effekterna. Stundtals leder en sådan 
diskussion fram till att en åtgärd som är olönsam i termer av beräknade effekter ändå bedöms 
som lönsam om andra aspekter vägs in; andra gånger är beslutet det omvända. Oavsett vilket, 
så kan kalkylen göra beslutet mera transparent.  
 
Vi menar dessutom att transparensen ökar sannolikheten att vissa effekter hanteras på ett kon-
sekvent sätt. Exempelvis kan man denna väg hantera regionalpolitiska aspekter av beslut på 
ungefär samma sätt oavsett vilken huvudman som fattar besluten. Slutsatsen är att man skulle 
kunna komma mycket längre i användningen av de kalkylhjälpmedel som finns tillgängliga än 
vad som idag är fallet. Också detta bidrar till att man fattar sämre beslut än vad som vore möj-
ligt. 
 
 
En resursstark planeringsprocess med svag reell ställning: I det korta perspektivet – det 
första året som en investeringsplan gäller – styrs investeringar av de projekt som redan påbör-
jats; vi känner inte till något fall där man har omprövat eller helt stoppat pågående projekt 
därför att ny kunskap tillkommit. Under planens andra och tredje år har beslutet om en ny 
investeringsplan kanske sin största verkan; det är då som nya projekt kan påbörjas. Detta be-
gränsas emellertid av det statsfinansiella läget. I realiteten avgörs möjligheten att genomföra 
en plan därför i stor utsträckning av budgetfrågor. År fyra kan sådana budgetaspekter ha fått 
stort genomslag på vad som har kunnat genomföras av den ursprungliga planen. Detta år på-
går dessutom arbetet som mest intensivt med nästkommande plan. En plan som omfattar 10 år 
eller mer har därför en reell konsekvens för vad som ska göras endast under några få inledan-
de år. 
 
Som vi redan varit inne på beslutar regeringen i successivt ökad omfattning om ett antal utpe-
kade åtgärder. Detta är investeringar som bereds i regeringskansliet eller där man – efter be-
redning av respektive sektorsmyndighet – har beslutat om åtgärden i särskild ordning. Många 
sådana beslut avser mycket stora investeringar som tar en stor del av investeringsramen i an-
språk. Därmed minskar i motsvarande utsträckning betydelsen av de sakanalyser som myn-
digheterna gör. Beslut av denna art kännetecknas dessutom ofta av ett (ännu) sämre besluts-
underlag än de investeringar som prioriteras av myndigheten. 
 
En ny ingrediens i planeringsprocessen är de möten som regeringskansliet genomför med re-
presentanter för regionala intressen. Efter det att respektive sektorsmyndighet har lämnat sina 
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slutliga investeringsprioriteringar till regeringen får därmed representanter för olika regioner 
möjlighet att påverka prioriteringarna. Systematiken i denna påverkan är genuint oklar.  
 
Vi menar att den ideala lösningen är att respektive sektorsmyndighet beslutar om hur tilldela-
de planeringsramar ska användas. Detta görs med stöd av samhällsekonomiska kalkyler där 
tydliga resonemang klargör hur svårberäknade effekter har hanterats. Arbetet baseras på prin-
cipiella avvägningar av målkonflikter som bättre än idag formuleras av den politiska nivån. 
De politiska intentionerna omsätts i så fall till (förslag till) praktisk hantering, och myndighe-
ten ger tydliga motiv för varför man lägger fram sitt förslag. Man kommer då närmare den 
ideala modell som ger politiskt valda företrädare uppgiften att hantera politiska avvägningar 
medan tjänstemän på grundval av detta implementerar politiken. 
 
Man kan sannolikt också nöja sig med att tidtabellägga investeringar i planen för enbart några 
inledande år. Genom att tala om vilka projekt som påbörjas när under – säg – den inledande 
fyraårsperioden av en plan, ges tillräcklig information till samhället i övrigt om vad som 
kommer att ske. Resterande år i planen innehåller ingen sådan tidläggning utan enbart en prio-
riterad lista som visar hur angelägna investeringarna är i förhållande till varandra. Regeringen 
kan med utgångspunkt från denna lista se konsekvenserna av ökad eller minskad tilldelning av 
budgetmedel. 
 
I dagens system läggs betydande resurser ner för att systematiskt bearbeta investeringsförslag 
under en lång planeringsprocess. Men motiven för de förslag som lämnas av sektorsmyndig-
heterna är ofta oklara. Regeringskansliets fortsatta beredning innebär dessutom att det är i det 
närmaste omöjligt att i efterhand avgöra på vilka bevekelsegrunder somliga investeringar 
genomförs medan andra får stå tillbaka. Vi menar att detta är det yttersta belägget för att pla-
neringsprocessen förlorat sin legitimitet. 
 
 
Svaga incitament för kostnadskontroll efter det att ett projekt tagits in i en plan. För en 
myndighet eller för de som företräder intressegrupper är det viktigaste beslutet som fattas att 
få in ”sitt” projekt i planen. Däremot tycks det saknas intressenter som bevakar vad som sker 
med projektkostnaderna mellan det att planbeslutet fattats och bygget påbörjats, eller som 
intresserar sig för hur kostnaderna utvecklas under genomförandefasen.  
 
Det finns inte heller någon tradition inom myndigheterna att systematiskt följa upp gjorda 
investeringar för att lära sig av misstagen för det framtida arbetet. Banverket och Vägverket 
har numera instruktioner om att genomföra sådana uppföljningar, men det är ännu oklart vilka 
konsekvenser detta arbete fått för verksamheten. För att uppföljningen ska få någon effekt för 
framtida handlande måste man – som vi redan varit inne på – också visa att kostnadsöverskri-
danden faktiskt får som konsekvens att nya regler ska börja tillämpas, att ansvarig personal 
omplaceras, etc. 
 
Flera uppföljningar har också pekat på stora skillnader i byggkostnader mellan det projekt 
som tas in i en plan och den investering som några år senare slutförs. Ett skäl är att man under 
arbetet med att projektera och detaljplanera en investering får anledning att ”passa på” att 
göra saker som inte ingick i underlaget för planbeslutet. Omvänt kan det under planeringen 
finnas skäl att hålla nere anläggningskostnaden för att på så sätt öka sannolikheten för att ett 
projekt tas med i planen.  
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Generellt tycks incitamenten för att hålla tillbaka kostnader under genomförandet av invester-
ingar vara svaga. Vi känner inte till att man använder sig av ”solnedgångsparagrafer” som 
säger att ett projekt ska avbrytas om kostnaderna stiger allt för mycket. Starka skäl finns att 
överväga sådana konstruktioner, i synnerhet för att säkerställa att det finns en samstämmighet 
mellan det beslut som fattas om att påbörja ett projekt och det projekt som faktiskt kommer 
till genomförande. 
 
 
Sammanfattning: Planeringsprocessen fungerar inte för att förse beslutfattare med det under-
lag som maximerar sannolikheten för att goda beslut fattas. Problemet består emellertid inte i 
att det bedrivs ”för mycket” planering utan i stället i att det planeringsarbete som läggs ner har 
knappt skönjbart genomslag på de förslag som läggs. Vi har också gett ett antal specifika ex-
empel på missförhållanden som bör rättas till. 
 
 

4.3 Överinvesteringar 
Samtidigt som det finns många brister i infrastrukturen finns det flera indikationer på att man 
överinvesterar, dvs. att man bygger vägar, järnvägar och flygplatser som inte behövs eller – 
vilket är mera vanligt – väljer en överdrivet hög standard. Citytunneln i Malmö är ett exem-
pel. Projektet är väsentligen ett sofistikerat tunnelbane- eller pendeltågssystem för innevånar-
na i södra Skåne som delvis också motiveras med nytta för den långdistanta trafiken. Proble-
met är att nyttan för framtida resenärer, inklusive eventuella miljöfördelar, inte står i någon 
rimlig proportion till de investeringskostnader som det är frågan om. Det är också värt att no-
tera att seriösa analyser av alternativ till Citytunneln, av trafiklösningar som skulle kunna han-
tera dagens problem på andra sätt, aldrig ordentligt har studerats. 
 
Tunneln genom Hallandsås är av likartad natur. En ursprunglig kalkyl där investeringskostna-
derna var runt en miljard kr, pekade på en – som bäst – tveksam lönsamhet. När nu kostna-
derna har sprungit iväg till det mångdubbla finns inga rationella motiv kvar för att slutföra 
bygget. En fortsatt utbyggnad bryter också mot den grundläggande rationalitetsprincip som 
säger att man inte ska kasta goda pengar efter dåliga: Om man tidigare gjort fel men idag kan 
ändra färdriktning måste valet baseras på en förutsättningslös analys av de kostnader som är 
förenade med olika sätt för tågtrafiken att ta sig över, runt eller genom Hallandsås. Historien 
är emellertid kantad av exempel på hur svårt det är att besluta om återtåg när ett fattat beslut 
har börjat genomföras och dåliga signaler kommer.8 
 
En annan aspekt på frågan om överinvesteringar har att göra med valet av utformning av en 
åtgärd för att hantera det problem man står inför. Utan anspråk på att ge en korrekt beskriv-
ning av just denna problematik i enskildheter, använder vi E20 genom Västergötland för att 
exemplifiera innebörden av utformningsproblemet. E20 har motorvägsstandard långa bitar 
från Stockholm till Örebro och några mil söder ut. Likaså har man byggt motorväg från Göte-
borg och några mil norrut. En lång sträcka genom Västergötland har emellertid en lägre stan-
dard med många av- och påfarter och med flera smala partier. 
 
                                                 
8 Den amerikanska historikern Barbara W. Tuchman gör i boken ”Dårskapens vägar – från Troja till Vietnam” 
en genomgång av några historiska katastrofer som får projekt Hallandsås att te sig obetydligt. Hon säger bl.a.  ” 
… att erkänna ett misstag, att avveckla en förlustbringande affär, att ändra kurs, ter sig i makthavarnas ögon 
mera motbjudande än allt annat.” Flera närliggande exempel på beslut inom infrastruktursektorn finns i Flyvberg 
et al (2002). 
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Kostnaderna för att bygga ut också denna del av E20 till motorvägsstandard är höga och pro-
jektet har bl.a. därför en låg prioritet i planerna. Det finns emellertid alternativ till motorväg 
som skulle kunna eliminera många trångsektorer och trafikfällor. Långa avsnitt skulle till be-
gränsad kostnad kunna göras till så kallad 2+1 väg, dvs. med två körbanor i ena riktningen 
och en i den andra och med vajerräcke emellan. Detta minskar olycksriskerna och gör det 
lättare att köra om tunga fordon. 
 
Det finns också utformningar av motorväg som skulle kunna göras billigare än vad som är 
normen. En bred motorväg behöver inte vara rak, den kan utan problem för vare sig framkom-
lighet eller säkerhet följa naturen och därmed minska behovet av uträtningar. På- och avfarter 
kan utformas med enklare lösningar än vad som ofta sker. En förhållandevis enkelt utformad 
påfart löser inte alla de frågor som en mera avancerad planskild krokan hanterar, men kostna-
derna är i gengäld desto lägre. 
 
Stundtals säga att det är fel att bygga billigt; ”när man väl håller på” är det lämpligt att välja 
en långsiktig lösning. Argumentet är att det skulle bli dyrare att inom kanske mindre än 10 år 
tvingas komma tillbaka med ytterligare utbyggnader. Vi delar uppfattningen att det finns star-
ka skäl att jämföra alternativa utbyggnadsstrategier i ett tidigt skede av planeringsarbetet: En-
dera bygger vi billigt nu och förstärker om 10 år; alternativt bygger vi stort och dyrt redan 
idag. Ibland visar det sig att den dyra lösningen är att föredra. Men ännu mera ofta är bristen 
på medel så stor att det visar sig motiverat att använda resurserna på ett bättre sätt och att 
återkomma med kompletterande åtgärder efter de tio åren. Frågan om val av standard både 
bör och kan därför baseras på en medveten belysning av respektive alternativs effekter. Det är 
däremot inte självklart att ”passa-på-när-vi-ändå-håller-på” är en generellt god strategi. Ris-
ken är i stället att man låter det bästa bli det godas fiende. 
 
Valet av en onödigt hög standard ger också upphov till ett annat problem. Genom att utforma 
en dyr lösning är det svårt att få in lösningen i en plan. Men när lösningen väl kommer in 
tränger den ut en mängd andra åtgärder som sammantaget hade kunnat ge större positiva ef-
fekter. Genom att lösa Malmös tågtrafikproblem med en dyr tunnel, och genom att bygga en 
tunnel för tågtrafiken genom Hallandsås, finns inte pengar kvar för att genomföra en stor 
mängd andra, ofta mindre och inte lika glamorösa, investeringar. Därmed tränger man också 
ut samhällsnytta. 
 
Stora investeringar kan stundtals vara felaktiga att genomföra därför att det finns andra och 
billigare sätt att hantera ett uppkommet problem. Den tredje start- och landningsbanan som 
färdigställts på Arlanda är ett exempel där differentierade avgifter hade kunnat senarelägga 
behovet av en jättelik investering. Genom att göra det dyrt att starta och landa när många vill 
använda banan, och billigare under lågtrafik, kunde den efterfrågan som finns tillgodoses med 
de tidigare existerande två banorna under en längre period.  
 
Eftersom man redan nu talar om behovet av en fjärde landningsbana finns det anledning att på 
ett tidigt skede klargöra förutsättningarna för att på detta sätt använda tidsdifferentierade tarif-
fer. I synnerhet måste man i så fall undersöka möjligheterna till en sådan prissättning i ett in-
ternationellt perspektiv. Detta illustrerar också väl de möjligheter som finns att med hjälp av 
administrativa regler eller framåtblickande prissättning ersätta eller senarelägga behovet av 
stora investeringar. 
 
Det finns inga internationella jämförelser av vilka kapacitets- och kvalitetsproblem som är 
förenade med olika länders infrastruktur. Om sådana jämförelser gjordes talar mycket för att 



 20

Sverige skulle visa sig ha en väl fungerande infrastruktur i förhållande till sin befolkning och 
den trafik som bedrivs. Man kan kvalificera detta påstående ytterligare genom att hävda att 
brist på infrastruktur inte utgör ett generellt hinder för landets utveckling. BNP kan växa med 
betydande siffror utan att kapacitetsbrister hos vägar och järnvägar bromsar upp, möjligen 
med en liten brasklapp för vissa trafikproblem i Stockholm och Göteborg. 
 
Detta innebär inte att det saknas problem eller att det inte skulle finnas vägar och järnvägar 
som behöver byggas ut och om. Problemet är emellertid att det idag finns för många projekt 
som inte tar sig an just dessa de mest angelägna frågorna. De gånger som man bygger väljer 
man dessutom ofta lösningar som är så dyra att andra, mer angelägna projekt får stryka på 
foten. 
 
 

4.4 Felaktig balans mellan investeringar och andra styrmedel 
Förändringar i infrastrukturen är ofta ett trubbigt instrument för att uppnå de trafikpolitiska 
mål som ställts upp. I synnerhet är det oklart om, och hur mycket trafikens utveckling påver-
kas av förändringar i infrastrukturen. För att komma åt trafiktillväxten och de olägenheter som 
denna medför måste därför andra styrmedel användas.  
 
Trafikproblem är dessutom ofta s.k. sociala dilemman, dvs. om den enskilde handlar utifrån 
sitt egenintresse, givet andras agerande, når man ett sämre resultat än om alla samarbetar. Så-
dana dilemman kan ofta lindras tillfälligt genom tekniska förändringar eller genom att tillföra 
mer resurser. Bredare vägar kan tillfälligt minska trängseln, säkrare vägar tillfälligt minska 
olycksrisken osv. Men minskad trängsel kortar restiderna och tenderar därmed på sikt att öka 
resandet. När vägarna blir säkrare kan bilisterna välja att köra fortare vilket i större eller 
mindre utsträckning ökar risken för allvarliga olyckor. Så länge det inte görs institutionella 
förändringar, dvs. förändringar av regler och organisation, består det grundläggande proble-
met och kan snart dyka upp igen. 
 
Organisationen av riksdagens och regeringens arbete med infrastrukturfrågorna har inneburit 
att det trafikpolitiska arbetet har fått ägna stor kraft åt infrastrukturplaneringen medan det bli-
vit mindre utrymme för ”institutionella reformer” och andra styrmedel än investeringar och 
underhåll. Därmed har man hamnat i en situation som liknar den riddaren möter när han käm-
par mot ett vilddjur vars tentakler ständigt växer ut igen. För att segra behöver han få tillgång 
till det långa spjut som når odjurets hjärta… 
 
Vi uppfattar också att det finns ett betydande missnöje med olika inslag i infrastrukturplane-
ringen, ett missnöje som ytterst bottnar i detta problem. Vi kan illustrera med exemplet om 
hur miljöeffekterna hanteras i de samhällsekonomiska kalkylerna.  
 
Såväl medborgare som politiker upplever att trafikens miljöpåverkan är ett samhällsproblem 
som trafikpolitiken bör ägna stor uppmärksamhet. Men ändå visar det sig att de samhällseko-
nomiska kalkyler som används i infrastrukturplaneringen tillmäter miljöfrågorna en underord-
nad vikt. En studie utförd på uppdrag av Naturvårdsverket (Transek 2003) av alla vägobjekt 
som har analyserats för den nationella investeringsplanen för åren 2004-2015 visar att 89 pro-
cent av nyttan av investeringar hänförs till tidsvinster och förbättrad säkerhet. För luftutsläpp 
finns det negativa effekter som motsvarar 3 procent och positiva effekter som motsvarar 2 
procent. Miljökostnaden från avgasutsläpp minskar därför i genomsnitt bara nyttan av nya 
vägar med en procent. Det är inte konstigt att många riksdagsmän, tjänstemän och debattörer 
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har uppfattat att här finns en paradox. Många har anfört detta som skäl för en allmän misstro 
mot de samhällsekonomiska kalkylerna, och kanske mot ekonomernas vilja att ta hänsyn till 
miljövärden. 
 
Förklaringen9 till paradoxen är just den vi nämnde, nämligen att det finns små möjligheter att 
med infrastrukturplaneringen påverka bilarnas avgasutsläpp. Planeringen har för det första en 
tyngdpunkt på nyinvesteringar som bara påverkar en liten del av den totala trafiken. För det 
andra har den liten effekt för att påverka trafikvolymen. En ny väg innebär ofta att restiden 
kortas, vilket minskar utsläppen något. Men denna positiva effekt kan motverkas om antalet 
resor ökar något och om hastigheten ökar; båda dessa effekter leder till något högre utsläpp. 
Oavsett hur det förhåller sig i  detta avseenden handlar det genomgående om vad som kan 
kallas för andra eller till och med tredje ordningens effekter på vägtrafikens avgasutsläpp.  
Investeringar har därför betydligt mindre inverkan på miljön än åtgärder som direkt påverkar 
trafikvolymen eller bilarnas utsläpp per fordonskilometer.  
 
Vår slutsats är att infrastrukturplanering bör omfatta fler styrmedel än vad som idag är fallet. I 
synnerhet måste beslutsunderlaget inriktas på att i ett tidigt skede av planeringsprocessen be-
lysa de alternativa åtgärdsstrategier som står till buds när beslut om övergripande policy ska 
fattas. Man kan i så fall fatta medvetna beslut om att skruva på prisskruven – förändra skatte-
nivåer – i stället för på investeringsskruven, eller vice versa. För detta talar också den snabba 
utvecklingen inom ITS-området. Inom en nära framtid kommer det att vara möjligt att ersätta 
vissa investerings- och underhållsinsatser med sofistikerade trafikstyrningslösningar.   
 
Det är fortfarande angeläget att – på samma sätt som idag – studera byggande och underhåll 
var för sig. Men även om finansdepartementet fortfarande bör ha sista ordet vad gäller skatte- 
och avgiftsfrågor bör också sådana aspekter ingå som en naturlig del av en heltäckande infra-
strukturplanering.  
 
 

5 Riksdagens roll i infrastrukturplaneringen 
Vi har nu gått igenom ett antal förhållanden som vi menar kännetecknar svensk infrastruktur-
planering av idag. I avsnitt 5.1 sammanfattar vi några av de policyåtgärder som vi menar mås-
te övervägas vidare. Men bara för att ett antal problem i infrastrukturpolitiken har identifierats 
är det inte säkert att det är Riksdagen som ska ställa saker till rätta. Avsnitt 5.2 för ett resone-
mang om fördelningen av arbetsuppgifter mellan Riksdag, regering och myndigheter.  
 
 

5.1 Riksdagens roll 
Man kan lite förenklat säga att riksdagen idag huvudsakligen har två uppgifter i förhållande 
till den trafikpolitik som förs. Den ena är att besluta om övergripande trafikpolitiska mål och 
om de ramar för kommande års verksamhet som formuleras i direktiven för planeringsproces-
sen. Med en majoritetsregering är emellertid detta väsentligen ett bekräftande av förslag som 
utformas av regeringen; riksdagens arbetsinsats sker huvudsakligen på marginalen av arbetet.  

                                                 
9 Egentligen är detta en av två förklaringar, se Hultkrantz, Li och Nerhagen (2003). Den andra är att intrångs- 
och bullerkostnader ofta ingår i anläggningskostnaderna i form av s.k. undvikandekostnader, dvs. förhöjda kost-
nader för att undvika (eller minska) dessa problem (jfr Södra Länken i Stockholm som krävde mycket höga kost-
nader därför att den till stor del drogs i tunnlar).  
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Den andra arbetsuppgiften består i att riksdagen behandlar de uppföljningar som görs av den 
förda politiken. En del av detta arbete utgörs av den årliga avrapporteringen från regeringen 
till riksdagen. En annan del är de utredningar som initierats direkt av riksdagen via Riksda-
gens revisorer; exakt hur sådana egna initiativ kommer att tas i den framtida organisatoriska 
strukturen är ännu oklart. Vi har samtidigt konstaterat att riksdagen också i detta avseende 
begränsas av Sveriges form för representativ demokrati, framför allt till följd av att vi har en 
enda vald församling. Riksdagens ställningstaganden görs därför alltid mot bakgrund av 
tvånget att en regering ska kunna regera. 
 
En principiell aspekt på frågan om riksdagens roll i landets styrning förs fram av Wetterberg 
(2003). I hans diskussion av riksdagens roll i förhållande till kungen sägs Axel Oxenstierna å 
ena sidan ha ansett att det '… var genom ständerna som Sverige måste styras, …' medan den-
ne å andra sidan inte var '… beredd att låta riksdagen styra staten.' (s 18) Oxenstierna använ-
der också en parallell som antyder en betydande skillnad mellan Sverige och England i detta 
avseende, dvs. att det brittiska parlamentet lade sig i landets styrning genom en mängd detal-
jerade lagar. Detta skulle ha förklarat den engelska revolutionen.  
 
Innebörden för vår diskussion handlar om formerna för riksdagens engagemang. Wetterbergs 
poäng är att det finns skäl att hålla de folkvalda på armslängds avstånd från frågan om hur 
politiska ambitioner ska genomföras i praktiken. Parlamentets fokus behöver vara på hur 
mycket som behöver avsättas för att bygga nya vägar och järnvägar, principerna som ska styra 
genomförandet och en uppföljning av om det gjorts på rätt sätt. Implementeringen, valet av 
åtgärder, är en uppgift för regeringen och framför allt myndigheterna.  
 
 

5.2 Tänkbara reformer 
Det finns, enligt vår mening, anledning att överväga institutionella förändringar med betydel-
se för riksdagens roll i transportpolitiken inom tre delområden; när det gäller finansiering av 
infrastruktur, när det gäller planeringsprocessen och när det gäller uppföljningen av sektorns 
aktiviteter. Förslagen är oberoende av varandra och kan genomföras var för sig eller som hel-
het. 
 
 
Finansiering  
Vi menar att man bör undersöka möjligheterna att på ett eller annat sätt koppla finansierings-
ansvaret för infrastruktur till dem som har nytta av en investering. Det innebär att man bör 
ställa krav på att lokala/regionala intressen bidrar med en andel av investeringskostnaden för 
projekt där man ser att en stor del av nyttan ligger lokalt/regionalt. För att undvika en generell 
övervältring av kostnader kan man i gengäld överföra en viss andel av de medel som idag 
avsätts för statliga investeringar till kommunerna.  
 
En tänkbar teknisk konstruktion som bör studeras är de bidrag till ”stadskommunala vägar” 
som avskaffades i samband med skattereformen i början av 1990-talet. Staten bidrog tidigare 
med x% av investeringskostnaden för vissa statliga vägar som låg inom tätorter under förut-
sättning att kommunen betalade resterande andel av kostnaderna.  
 
I en analys av dessa frågor måste man också ta hänsyn till behovet av att upprätthålla en en-
hetlig standard på statsvägnätet. Det är inte lämpligt att systematiskt låta regionala skillnader i 
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prioritering av denna typ av åtgärder märkas genom att vägar ser radikalt olika ut; staten har 
fortfarande ett sammanhållande ansvar för enhetliga dimensionerings- och prioriteringsprinci-
per. 
 
Mycket talar för att överväganden av denna art bör samordnas med den utredning om den 
framtida regionala strukturen i landet som genomförs av den sittande kommittén med uppgift 
att se över strukturen och uppgiftsfördelningen inom samhällsorganisationen (kommittédirek-
tiv 2003:10). Man bör också notera att förslaget kan ha mindre betydelse för järnvägs- än för 
väginvesteringar. Skälet är att trafiken på järnvägen i betydligt större utsträckning än trafik på 
väg är av långdistant natur. Det är då inte lika uppenbart att (en del av) ansvaret för infrastruk-
turkostnader ska bäras av befolkningen i den region där åtgärden genomförs. 
 
 
En reformering av planeringsprocessen 
Det finns tre frågor inom ramen för dagens planeringsprocess som är i behov av förändringar. 
För det första måste politiska beslutsfattare ta en utökat ansvar för de prioriteringar som krävs 
mellan olika mål. Det är inte svårt att hålla med om att säkerhet, miljö eller genusaspekter är 
”viktiga”; det stora problemet ligger i att ge tjänstemännen stöd för hur viktiga dessa mål är i 
förhållande till varandra. Detta är ett svårt arbete. Det kan också vara politiskt känsligt med 
tanke på att man tvingas att sätta en gräns för hur mycket man vill lägga ner på att minska 
olycksrisken (och därmed minska sannolikheten för att människor dödas och skadas), för att 
minska utsläppen och så vidare.  
 
Av avgörande betydelse är att beslut av denna natur fattas redan under det planeringsarbete 
som idag bedrivs. Innebörden av besluten redovisas emellertid inte på detta sätt. Dessutom är 
det tjänstemän som tvingas att fatta besluten i frånvaro av tydliga ställningstaganden från de 
politiskt ansvariga.  
 
För det andra måste det ställas ökade krav på att redovisa motiven för de prioriteringar som 
görs. Tjänstemännen baserar sina prioriteringar på de instruktioner som lämnas av regerings-
kansli och riksdag. Det måste vara möjligt att läsa ut hur man kommit fram till sina priorite-
ringsförslag på grundval av de politiska instruktioner man ursprungligen fått. Detta skulle öka 
möjligheten att genomskåda vilka prioriteringar som görs. En sådan transparens är också av 
avgörande betydelse för att i efterhand kunna utkräva ansvar av den eller de som i varje situa-
tion faktiskt har fattat beslut. 
 
För det tredje måste man säkerställa att planeringen av byggande och underhåll av infrastruk-
turen samordnas med de överväganden som görs om andra styrmedel som finns inom trans-
portsektorn. Vi menar att investeringar ofta kan vara av mindre betydelse för att maximera 
sannolikheten för att uppställda trafikpolitiska mål ska kunna uppnås än sådana alternativa 
styrmedel. Miljö- eller trafiksäkerhetsmål kanske ska angripas med skatter, avgifter eller ad-
ministrativa regler som riktas mot trafiken, inte mot infrastrukturen. Infrastrukturplaneringen 
måste därför sättas in i sitt rätta sammanhang så att man kan säkerställa att verk och myndig-
heter bedriver en verksamhet där just deras åtgärder är mest verkningsfulla. Det är också en 
politisk uppgift att för verken klargöra vilket uppdrag man har i detta avseende och i stället 
säkerställa att andra styrmedel hanteras i vederbörlig ordning. 
 
En tänkbar konstruktion för att omsätta dessa uppfattningar i praktiken kan vara att vidareut-
veckla och i viss mening uppgradera den planeringsprocess som idag tillämpas inom sektorn, 
men göra några viktiga justeringar. I en sådan reform skulle det som idag kallas inriktnings-
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planering kunna omvandlas till en principdiskussion med Trafikutskottet i en central roll. Två 
saker skulle behandlas; avvägningen mellan trafikpolitiska mål och användning av olika styr-
medel.  
 
Man kan exempelvis tänka sig att ett utredningsmaterial föreläggs utskottet där dagens kun-
skaper om trafikanternas värdering av tid, olycksrisker, miljöaspekter redovisas. Utskottet får 
på så sätt information om hur väljarkåren – med tillgång till dagens bästa möjliga kunskap – 
tycks värdera de aspekter av trafikpolitiken som är viktiga. Samtidigt ges information om var 
kunskapen är särskilt osäker och om de aspekter där kunskap saknas. På motsvarande sätt 
lyfter man fram kunskapen om hur infrastrukturbyggande kan påverka tillväxten i olika regio-
ner liksom vad man vet om de förhållanden som ibland kallas regionalpolitiska (inkomst-) 
fördelningsaspekter.  
 
En andra typ av underlag som föreläggs utskottet är beskrivningar av de olika styrmedel som 
står till buds och vad man vet om effekterna av dessa styrmedel. Man kan på så sätt göra en 
bedömning av hur verkningsfulla denna arsenal av åtgärder är mot de övergripande mål som 
eftersträvas.  
 
Utfallet av sådana diskussioner utgör startpunkten för det ”ordinarie” planeringsarbetet, ibland 
kallas åtgärdsplaneringen. Verk och myndigheter genomför lönsamhetsanalyser med utgångs-
punkt från de prioriteringar som gjorts av den nivå i hierarkin som har just detta i uppdrag. 
Trafikverken analyserar effekterna av de styrmedel som man faktiskt förfogar över,  dvs. 
primärt beslut om investeringar och drift och underhåll, medan andra instanser ges i uppgift 
att studera effekterna av andra styrmedel. 
 
Skissen innebär en realisering om den ursprungliga tanken med resultatstyrning. Flera gånger 
har också önskemål framkommit om att politikens roll i infrastrukturplaneringen ska stärkas; 
innebörden av ett sådant önskemål har emellertid förblivit oklar. Vi menar att man på det fö-
reslagna sättet kan tillgodose detta önskemål.  
 
Man säger ibland att det finns skillnader mellan politisk och teknisk rationalitet, och att detta 
skulle utgöra ett grundläggande problem för dagens planeringsarbete. Vi menar emellertid att 
båda dessa aspekter kommer att fortleva också i framtiden: Det är politiskt rationellt att kräva 
att administrationen agerar på ett konsistent sätt, dvs. med teknisk rationalitet. Samtidigt mås-
te avgörande beslut fattas på grundval av politiska hänsyn som inte kan fångas i tekniska ter-
mer. Vårt förslag gör det lättare att förena dessa båda aspekter på beslutsfattande och plane-
ring i transportsektorn. 
 
Det är också viktigt att konstatera att den roll som utskottet ges inte står i strid med den över-
gripande rollfördelningen mellan parlament och regering. Det är fortfarande regeringen som 
med stöd av sina myndigheter omvandlar den politiska viljan till praktisk handling. Utskottets 
överväganden görs med avsikt fristående för vilka konsekvenser de kan få får enskilda väg- 
eller järnvägsprojekt. Man kan också på detta sätt öka möjligheten att hantera svåra värde-
ringsfrågor på ett enhetligt sätt, även om kunskapen om ”den korrekta” värderingen fortfaran-
de saknas. Osäkerheten hanteras åtminstone på samma sätt av olika myndigheter och då olika 
typer av styrmedel diskuteras. 
 
Man bör upprepa att vår tanke inte är mycket mer än en lös skiss. Flera viktiga frågor som 
kompletterar denna tanke tas emellertid upp i en rapport från SIKA (SIKA Rapport 2002:22). 
Ett eventuellt fortsatt arbete med vårt förslag kan ta denna rapport som utgångspunkt. 
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Tydligare uppföljning 
Inte minst i det samförståndsklimat som råder i Sverige och kanske i hela Skandinavien,10 kan 
det vara svårt att inom systemets ramar belysa de grundläggande brister som kan vara förena-
de med olika samhällssektorer. Det kan också uppfattas som ”olämpligt” att kritisera verk-
samheter som utförs av parter som man vid andra tillfällen måste samarbeta med. Vi menar att 
det idag inom transportsektorn inte finns tillräckligt många granskare som fristående från den 
verksamhet som granskas kan uttala sig om dess förtjänster och brister.  
 
Uppföljningen av den politik som förs inom sektorn och dess konsekvenser måste därför ut-
vecklas. Om det finns systematiska problem inom transportsektorn, hur ser de ut och vilka 
medel bör användas för att hantera dem? Har Sverige problem med en otillräcklig infrastruk-
tur, med vägar och järnvägar som förfaller, med flaskhalsar och andra tillväxthindrande före-
teelser, eller är det – som vi här förfäktat – väsentligt bättre ställt i dessa avseenden? Och hur 
står det till med produktiviteten? Det finns exempelvis idag analysmetoder som gör det möj-
ligt att med betydande precision analysera och jämföra hur väl verksamheter som utförs av 
många produktionsenheter fungerar; både Vägverket, Banverket och Svensk bilprovning är 
exempel på aktiviteter som bedrivs på detta sätt men där systematiska uppföljningar av denna 
art saknas. 
 
En modell för framtiden kan vara att inom ramen för den framtida Riksrevisionen försöka 
etablera särskilda sektorsvisa granskningsenheter. Ett begränsat antal – säg tre personer – fast 
anställda kan lägga ut uppdrag på oberoende konsulter och i den akademiska världen för att 
studera principfrågor med något högre frekvens än vad som sker idag. Denna ansats skulle 
sätta en gräns för den stora kontroll som regeringen idag de facto har över sektorpolitiken, 
inte minst till följd av att samtliga myndigheter inom sektorn sorterar under regeringen. En 
annan organisatorisk modell är att vidareutveckla de principer som tillämpas inom arbets-
marknadspolitiken, bostadspolitiken och numera också i utbildningssektorn och skapa en fri-
stående granskningsmyndighet.  
 
Varje organisatorisk modell är förenad med för- och nackdelar som måste vägas mot var-
andra. Vi menar att transportsektorns komplexa målbild i förening med starka företrädare för 
särintressen gör det nödvändigt att vidareutveckla uppföljningen av den verksamhet som be-
drivs. Detta skulle kunna bidra till att hålla en livligare debatt levande inom sektorn.  
 
Förslaget om förändrade principer för uppföljning och granskning av den verksamhet som 
bedrivs kan också kopplas till de resonemang som förts kring vidareutvecklingen av dagens 
planeringsprocess. Fristående uppföljningar skulle kunna lämna värdefulla bidrag till den in-
riktningsplanering som genomförs fyra år efter den första, och som vi föreslagit ska genomfö-
ras med trafikutskottet i en central position. Utskottet kan då å riksdagens vägnar följa upp 
vad regeringen och dess myndigheter under den gångna perioden har gjort inom transportom-
rådet. Granskningen av genomförd politik får därmed en naturlig avslutning inte bara med en 
mer eller mindre kritisk promemoria utan också genom att föreslå förändringar i det sätt som 
verksamheten framledes kan ges. 
 
 
 
                                                 
10 Lauridsen (2000) hävdar att planeringssystemen åtminstone i Sverige och Norge, och sannolikt också i Dan-
mark, har stora likheter. 
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