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Abstract 

During the postwar period, there has been a tremendous variation in regional growth in 

developing countries. At the same time there was a massive expansion and improvement 

in infrastructure. The advances in these two areas ended abruptly with the global financial 

crisis in the 1970s. However, when times changed and the economy began to recover, it 

was not with the same momentum as prior to the crisis. This slow development stunned 

macro-economists, who searched high and low after possible causes such as energy 

prices, social regulations and the economic structure of different regions. It became clear 

only when Aschauer showed how the decline in infrastructure investment in the late 

1960s resulted in a decline in overall productivity shortly afterwards, which, in part, led 

to the financial crisis. There have since been published a plethora of research articles on 

the subject in which the overall conclusion is that it is not an issue of whether 

infrastructure has an impact on regional development, but to what degree, and that the 

transport infrastructure is considered to be most significant.  

 

The aim of this study is to investigate of impact that infrastructure investments were 

considered to have upon municipal and regional development along the European route 4 

between Uppsala and Sundsvall. In addition the possibilities of implementing alternative 

methods of financing road-building projects were also explored, as these would lead to 

greater regional development. The study was conducted using questionnaires and 

interviews and a bottom-up approach, which made it possible for the earlier long-term 

regional development objectives to be analysed. 

 

Overall, the results demonstrated that the method applied was a good way of conducting a 

survey, where old and new findings were confirmed. The analysis has revealed 

differences among municipalities and regions with regards to the impact that changes in 

infrastructure have on their development. On the other hand, the respondents were 

unanimous in believing that alternative funding methods, such as ERUF and Public-

Private-Partnership should be used, but that they would be difficult to implement.  
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Sammanfattning 

Under efterkrigstiden har den regionala tillväxten i industriländerna undergått en 

explosionsartad utveckling. Samtidigt skedde en massiv utbyggnad och förbättring av 

infrastrukturen. Dessa båda områdes avancemang avslutades abrupt med den globala 

finanskrisen under 1970-talet. När konjunkturen vände tillbaka och tillväxten tog fart igen 

var det däremot inte med samma starka stäv som innan krisen. Denna tröga utveckling 

förbluffade makroekonomerna, som sökte med ljus och lyckta efter möjliga orsaker 

såsom energipriser, social reglering och regioners näringslivssammansättning. Det fick 

sin förklaring först när Aschauer bevisade att det fanns ett samband mellan minskade 

investeringar i infrastruktur i slutet av 1960-talet och en nedgång i den totala 

produktiviteten strax efteråt, vilket till viss del ledde till finanskrisen. Det har sedan dess 

publicerats en uppsjö av forskningsartiklar kring ämnet där den sammantagna slutsatsen 

är att det inte är frågan om infrastrukturen påverkar den regionala utvecklingen, utan till 

vilken grad, där transportinfrastrukturen anses ha störst betydelse. 

 

Denna studie har som syfte att undersöka till vilken omfattning infrastrukturinvesteringar 

har på den kommunala och regionala utvecklingen längs europaväg 4 sträckning mellan 

Uppsala och Sundsvall. Dessutom undersöktes om man skulle kunna implementera 

alternativa finansieringsmetoder av vägutbyggnadsprojekt, eftersom dessa även skulle 

leda fram till en ökad regional utveckling. Studien genomfördes med hjälp av enkäter och 

intervjuer och ett bottom-up perspektiv, vilket möjliggjorde att de tidigare långsiktiga 

regionala utvecklingsmålen kunde analyseras. 

 

Sammantaget har resultatet visat att studiens arbetsmetod har varit en bra 

undersökningsform, där gamla resultat bekräftats och nya slutsatser dragits. Analysen har 

påvisat skillnader bland kommuner och regioner i frågan om vilken omfattning 

infrastrukturförändringar har påverkat deras utveckling. Däremot ansåg samtliga 

tillfrågade att alternativa finansieringssätt, som ERUF och PPP borde användas, men att 

implementeringen skulle bli svår. 

 

Nyckelord 
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Gävleborg län, Västernorrland län, Europeiska regionala utvecklingsfonden, Offentlig–

Privat–Partnerskap
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1. Inledning 

Sverige har inte haft samma fokus på trafikinfrastrukturinvesteringar som många av de 

övriga länderna i världen sedan andra världskrigets slut. Medan USA har byggt 

hundratusentals kilometer transnationell motorväg (Gramlich, 1994), och Japan investerat 

i världens modernaste, och inte minst snabbaste, järnvägsnät, har Sverige blott mäktat 

med en bråkdel av samma investering (Tegnér, 2007). Detta innebär däremot inte att det 

inte funnits planer på utbyggnationer, i själva verket har det funnits utkast sedan 1960-

talet. Däremot har dessa allt som oftast inte blivit gjorda förrän nästan ett halvt sekel 

senare, eftersom huvudanledningen varit att kalkylerna visat att den regionala 

utvecklingsvinsten inte överträffat kostnaderna för vägutbyggnationen (Vägverket, 2007). 

Studier av sambandet mellan transportinfrastruktur och den regionala utvecklingen har 

för det mesta använt statistiska metoder för att bedöma snarlika kortsiktiga effekter 

(Aschauer, 1989; Gramlich, 1994; Isacsson & Hultkrantz, 2004). Ny forskning menar att 

fokus skall ligga på att få fram alternativa beräkningsmodeller för att möjliggöra en 

analys av transportinfrastrukturens långsiktiga mål (Gkritza et al, 2008). Tiden är inne för 

en helt ny metod som tillämpar denna fokusering.   

 

Detta examensarbetets syfte är att ur ett bottom-up perspektiv undersöka den regionala 

påverkans olika hierarkiska beslutsnivåer med hjälp av en specifik vägsträcka. Enkäter 

och intervjuer har använts som undersökningsmetodik. Denna metod förefaller inte ha 

använts tidigare. 

1.1 Regional utveckling i Sverige 

Sveriges regionala utveckling har under efterkrigstiden, likt många andra nationer haft det 

svårt att utvecklas eftersom, historiskt sett, inte tillräckliga resurser förlagts till det 

ändamålet (Tegnér, 2007). Samtidigt så finns det bevis att de länder vars regioner klarat 

sig bäst är de som tidigt tenderat ha satsat på infrastrukturåtgärder i stor omfattning 

(Gramlich, 1994). Eftersom Sverige inte heller tillhör den skaran, så framtyder ett 

mönster att landet tillhör ett oprivilegierat sällskap där flera viktiga faktorer tycks saknas. 

 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys, 2009) 

definierar följande mått för att beskriva den regionala utvecklingen, nämligen: 

befolkningsutveckling, sysselsättning; näringslivets struktur; samt befolkningsstruktur för 

vilket arbetspendlingen in och ut ur regionen framhäver. När Gkritza et al. (2008) 

föreslog de långsiktiga faktorerna som ingick i deras analys hade de slående likheter med 
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Tillväxtanalys (2009) använda mått: arbete, inkomst och företags utveckling. Sverige har 

således missat eller inte satsat tillräckligt med stöd på varken infrastruktur eller den 

regionala utvecklingen. 

 

I Sverige sköts den del av den regionala utvecklingen, som regleras av staten, genom en 

mängd olika institutioner. De tre institutioner detta examensarbete studerar är de svenska 

kommunerna, deras regionförbund och Tillväxtverket. 

 

Det arbete med den regionala utvecklingen som kommunerna har i statens förtroende att 

sköta, regleras i regionala kommunförbund (regionförbund) där det gemensamt arbetas 

för samtliga kommuners (inom ett län) intressen. Däremot finns det några enstaka län 

som inte har regionförbund utan låter respektive länsstyrelse sköta denna uppgift 

(Rönnblom, 2010). Regionförbunden och länsstyrelsernas storlek på projektmedel 

bestäms av staten utifrån regionens nuvarande status som tillväxtregion där regioner med 

sämre befintliga förutsättningar får en högre summa projektmedel än de regioner som 

redan har en väl utvecklad tillväxt (Region Gävleborg, 2010). 

1.2 Samband mellan infrastruktur och tillväxt 

Grunden till dagens ekonometriska
1
 forskning avseende relationerna mellan infrastruktur 

och en nations tillväxt, lades av Aschauer i hans artikel från 1989 . Aschauer var först 

med att påvisa sambandet mellan minskningen av offentliga investeringar (däribland 

infrastruktur) och det försvagade amerikanska bruttonationalproduktstillväxten under 

1970-talet. Innan detta så hade ekonomerna försökt förklara samhällsutvecklingens 

nedgång genom att studera bland annat energipriser, sociala bestämmelser och 

arbetsstyrkans sammansättning. 

 

I sin litteraturöversikt från 1994 sammanfattar Gramlich de första 5 årens forskning sedan 

Aschauers genombrott, med att analyserna hittills handlat om hur infrastrukturunderskott 

identifierats; om det funnits en generell brist på infrastruktur; och om det eventuella 

infrastrukturunderskottet varit en faktor i den sammanlagda påvisade 

produktivitetsnedgången. Men Gramlich (1994) nöjer sig inte vid att bara att besvara 

dessa frågor utan reser även frågeställningen om det vore möjligt att det är politiska 

beslut och policys som behöver ändras och inte, som det fram till dess varit, att försöka 

hitta fler möjligheter för att få fram ytterligare finansieringsunderlag. Gramlich (1994) 

                                                      
1
 Användning av statistiska och matematiska metoder för att ur ett nationalekonomiskt perspektiv 

utföra empiriska studier och utveckla ekonomiska teorier (Nationalencyklopedin, 2010a) 
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studerade fyra olika variabler genom komplexa statistiska beräkningar; en bedömning på 

det faktiska behovet av en infrastrukturutbyggnad, politiska beslut vilka var baserade på 

röstningsresultat, ekonomiska mått på återbetalningen till samhället av investeringarna, 

samt ekonometriska bedömningar av tillväxtens utveckling. Resultatet visar både positiva 

och negativa slutsatser i vilken omfattning infrastrukturen lider av ett underskott utifrån 

nämnda variabler. Gramlich (1994) menar därför att den viktigaste lärdomen att dra är att 

stater i framtiden kommer att behöva fortsätta investera kontinuerligt i infrastrukturen och 

för att optimera denna investering borde systemet med statlig kontroll göras om. 

Gramlich (1994) anser nämligen att regionala institutioner skall ta över ansvaret för 

investeringarna och således även ansvaret för finansieringen vilket i sådana fall borde 

anpassas efter regionens behov (inte nationens) och betalas genom brukaravgifter så som 

förhöjd vägskatt. Detta innebär emellertid att de som inte använder vägen slipper drabbas 

genom det äldre systemet med finansiering direkt ur statskassan. 

 

Även Isacsson & Hultkrantz (2004) undersökning baseras på statistiska modeller som 

tolkar tidigare arbeten inom området. Däremot delar Isacsson & Hultkrantz (2004) upp 

materialet i två olika grupper. Antingen är analysen genomförd med någon form av 

sammansatt produktionsfunktion, eller en kostnadsfunktion, vilka relaterar ekonomisk 

utveckling till investeringar i transportinfrastruktur. Studien inriktar sig således mer på 

metodiken än slutsatserna. Isacsson & Hultkrantz (2004) anser att flera viktiga parametrar 

lämnas utanför projektens beräkningsmodeller, de så kallade tillgänglighetsmåtten. Dessa 

mått är värdet på infrastrukturen inklusive svårkalkylerade parametrar som exempelvis 

hur mycket restider och kostnader påverkar utvecklingen i regionen. Samtliga artiklar i 

Isacsson & Hultkranz (2004) undersökning använder nämligen enbart kapitalstocken
2
 

som enda faktor i beräkningsunderlaget, vilken av Isacsson & Hultkrantz, anses vara 

alltför grov för att beskriva de korrekta förutsättningarna för den regionala utvecklingen. 

Isacsson & Hultkrantz (2004) sammanfattning är därför att det viktigaste arbetet skall 

vara att hitta nya metoder för att implementera tillgänglighetsmåtten i kommande studier. 

 

Gkritza et al. (2008) har genomfört en undersökning där dittills nya metoder använts för 

att utreda den regionala påverkan av infrastrukturinvesteringar. Författarna anser att de 

brutit den förr så påtagliga undersökningsmetodiken av att analysera transportsystemens 

effekt på den regionala utvecklingen utifrån resetid, resekostnad samt säkerhet. Med ett 

kvantitativt verktyg analyserar Gkritza et al. (2008) projektplaneringsfasen med 

utgångspunkt i geografisk belägenhet och regionens tillgänglighet. Studien inriktar sig på 

                                                      
2
 Summan av tidigare gjorda investeringar på infrastrukturen, minus förslitningar. 
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hur den faktiska fysiska förändringen av väginfrastruktur och skillnader i hur stora 

projekten måste vara för att generera den maximala regionala utvecklingen för den lägsta 

kostnaden. Slutsatserna Gkritza et al. (2008) kommer fram till är att ett fåtal 

nyinvesteringar på större transportleder genererar större potential för långsiktig regional 

tillväxt än att satsa på flertalet mindre uppgraderingar på alternativa transportrutter. 

Författarna finner även att storleken på projektet inte är den viktigaste, eller mest 

betydelsefulla faktorn för att avgöra den ekonomiska utvecklingen, utan anser att 

standarden och tillgängligheten är minst lika viktiga faktorer för den potentiella regionala 

tillväxten 

 

Tegnér (2007) försöker redogöra för sambandet mellan infrastruktur och produktivitet. 

Till skillnad från Isacsson & Hultkrantz (2004) så menar Tegnér (2007) att det inte kan 

komma någon långsiktig kostnadsökning utan att produktiviteten ökar. Rapportens 

huvudsakliga syfte är att svara på den väldigt simpla men nog så svåra ”hönan och ägget” 

frågan: Är det ”investeringar i infrastrukturen som driver på den ekonomiska tillväxten 

och produktiviteten, eller om det inte snarare är det rakt motsatta orsakssambandet, 

nämligen att det är det ekonomiska tillväxten som gör det möjligt att investera i 

infrastruktur” (s. 8). Rapporten består utav undersökningar av; bruttonationalproduktens 

utveckling i Sverige det senaste århundradet, svenska och internationella studier inom 

ämnet, svenska beräkningsmetoder (däribland Trafikverkets modell RUT
3
), analys av 

infrastruktureffekter i ett tiotal länder, och en genomgripande teoriöversikt. Tegnérs 

(2007) resultat talar ett väldigt tydligt språk: ” Åtskilliga studier har visat att offentligt 

kapital bidrar till att öka samhällsekonomins produktivitet. Frågan är inte om, utan hur 

mycket, investeringar påverkar tillväxt och produktivitet” (s. 8).  

 

Miller, Hoel & Ellington (2009) har kommit till likande slutsats som Tegnér (2007) men 

genom ett annat perspektiv. Författarna har, genom en empirisk studie analyserat 

huruvida det funnits någon skillnad på hur stora infrastrukturprojekt är utformade utefter 

mål och implementeringsinstrument för vilket de blir godkända för finansieringen eller ej. 

Det författarna finner är att planer som oftast inte genomförs är de som saknar ett klart 

syfte eller metod för förverkligande. Vidare anser Miller, Hoel & Ellington (2009) att så 

fort en infrastrukturplan tagits i bruk så kommer utvecklingen fortsätta i regionen även 

om transportsystemprojektet inte realiseras. 

                                                      
3
 En av Trafikverkets modeller för att beräkna om ett vägprojekts nytta överkommer dess 

kostnader. Utslaget av analysen är nästintill helt avgörande för projektets genomförande 

(Trafikverket, 2010). 
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Den litteratur som studerats konkluderar samstämmigt i att investeringar i infrastrukturen 

mestadels har en positiv betydelse för den nationella och regionala tillväxten. Där en 

förbättring inte uppvisas, anser författarna att förändringen inte enbart är negativ, utan att 

de faktorer som ger infrastrukturen den positiva effekten på den regionala utvecklingen 

inte har beretts tillräckligt utrymme för att påvisa dess betydelse. Samtliga författare anser 

att infrastrukturens påverkan på den regionala utvecklingen är så betydande att studier bör 

inriktas på storleken av denna påverkan. 

1.3 Frågeställningar 

Examensarbetets syfte är att undersöka hur väginfrastruktur påverkar den regionala 

utvecklingen. Som studieobjekt har E4:ans sträckning mellan Uppsala och Sundsvall 

valts, för vilket enkäter till kommuner och telefonintervjuer med regionförbund, samt 

Trafikverket används som metod. 

 

Studiens huvudfrågeställningar är: 

 Till vilken grad påverkar väginvesteringar den regionala utvecklingen i utvalda 

kommuner och regioner utmed europaväg 4 och dess sträckning mellan Uppsala 

- Sundsvall? 

 Uppvisar den använda metoden nya resultat i jämförelse med tidigare forskning 

inom området? 

 Anser utvalda kommuner och regioner att de alternativa vägfinansieringssätten, 

som OPP och ERUF, leder till ökad regional utveckling och i så fall ska 

implementeras? 

Undersökningen sker genom att granska tre olika hierarkiska nivåer (kommun, region och 

ansvarande vägmyndighet som är Trafikverket) för europaväg 4 och dess sträckning 

mellan Uppsala och Sundsvall ur ett bottom-up perspektiv.  Studien inriktats på de 

investeringar som har skett och kommer att ske på trafikleden och vad dessa kan ha för 

påverkan på den regionala utvecklingen. Studien jämför även hur förutsättningarna för 

regional tillväxt med avseende på trefilig eller fyrfilig väg. Studien undersöker dessutom 

hur icke-fysiska ändringar i vägstrukturen, exempelvis att vägar omklassificeras från en 

riksväg till europaväg, har för inverkan på regioners utveckling. Undersökningens sista 

del är tillägnad alternativa finansieringsmöjligheter och vilka som anses godtagbara för 

att kunna bekosta stora infrastrukturprojekt som annars står utan ekonomiska medel. 

Resultatet kommer att analyseras utifrån följande underfrågeställningar: 
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 Hur har utvalda kommuner och regioner upplevt att utbyggnaden av europaväg 

4 mellan Uppsala och Mehedeby påverkat den regionala utvecklingen? 

 Hur tror utvalda kommuner och regionförbund att kommande utbyggnationer  

av europaväg 4 mellan Gävle och Sundsvall kommer att påverka den regionala 

utvecklingen? 

 Anser utvalda kommuner och regionförbund att det skulle innebära någon 

skillnad på den regionala utvecklingen om vägbyggnadsprojekt på europaväg 4 

avses vara trefilig eller fyrfilig väg? 

 Vilken inverkan på den regionala utvecklingen anser utvalda kommuner och 

regionförbund att E16 projektet skulle ha? 

 Anser utvalda kommuner och regionförbund att infrastrukturen är så pass viktig 

för den regionala utvecklingen, att implementering av föreslagna alternativa 

finansieringsmöjligheter bör övervägas? 

1.4 Avgränsningar 

Metoden som valts för denna studie att undersöka frågeställningarna är enkäter och 

intervjuer. Detta medför att undersökningen inriktar sig på en specifik detalj och 

analyserar åsikterna om den i olika hierarkiska nivåer. I denna studie innebär det att 

fokuset ligger på den specifika vägsträckan av europaväg 4 (E4) mellan städerna Uppsala 

i söder och Sundsvall i norr. De hierarkiska nivåerna är de olika offentliga 

beslutsnivåerna som knyts till vägen med kommunen som lägst, följt av den aktuella 

regionen och Trafikverket som högste beslutsfattare. Denna avgränsning sker för att 

åskådligöra eventuella skillnader mellan de olika beslutsnivåerna. Någon undersökning 

med liknande syfte och utförd med denna metod har vid denna studies start inte hittats i 

litteratursökningen vilket indikerar studiens nyskapande bidrag till forskningsområdet. 

 

Den specifika sträckan av E4 som valdes är intressant att granska därför att vägen i söder 

nyligen genomgått en omfattande nybyggnation och att norra delen håller på eller är 

planerad att utbyggas. När dessa åtgärder är klara kommer resultatet att vara i en helt 

mötesfri väg mellan Uppsala och Sundsvall. Därmed uppstår det intressanta 

frågeställningar om hur de olika kommunerna och regionerna upplevt den utveckling som 

skett eller kommer att ske. 

 

Projektet E16 berör delvis samma geografiska område och analyseras eftersom de icke-

fysiska ändringarnas påverkan av den regionala utvecklingen anses intressant. 

 

Urvalsområdet som har valts omfattar de 9 kommuner (Uppsala, Östhammar, Tierp, 

Älvkarleby, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall) som genomkorsas 
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av E4 samt de tre kommuner (Sandviken, Hofors och Ockelbo) som alla ingår i Region 

Gävleborg och har en enorm påverkan av E4 och en eventuell framtida E16 med utmärkta 

vägförbindelser. Urvalet innefattar även de två aktuella regionförbunden 

(Regionförbundet Uppsala och Region Gävleborg), samt Västernorrlands län där 

regionfrågorna ansvaras för av länsstyrelsen.  

 

De alternativa finansieringsmöjligheterna har begränsats till europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) och offentlig-privat-partnerskap (OPP). Inom ERUF går 

medel redan till infrastruktur men endast till förstudier eller mindre projekt. Denna 

studies mål är att undersöka om större projekt kan få finansiering genom fonden. OPP 

testas på två projekt i Sverige för tillfället, denna studies mål är att undersöka 

förutsättningarna för en utökad framtida användning. 

1.5 Undersökningsfaktorer 

Detta examensarbete har som mål att undersöka transportinfrastrukturens påverkan på 

den regionala utvecklingen inom ett visst område. För att möjliggöra detta används 

samma faktorer som Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 

(Tillväxtanalys) använder för att beskriva den regionala utvecklingen. Dessa faktorer är 

följande (Tillväxtanalys, 2009, s. 9): 

 befolkningsförändring och befolkningsstruktur 

 utbildning och kompetensförsörjning 

 sysselsättningsförändring och försörjningsmöjligheter 

 näringslivets struktur, dynamik 

 regionernas ekonomiska utveckling 

De faktorer som Tillväxtanalys använder har utgjort underlag i enkäten som skickades ut 

till kommunerna och i intervjuguiden för regionerna och Trafikverket. 

1.6 Undersökningens regioner 

Som framgår i underfrågeställningarna (sektion 1.3) och avgränsningarna (sektion 1.4) är 

denna studies omfång begränsat till E4 stäckning mellan Uppsala och Sundsvall. Berörda 

kommuner och regioner utmed E4 kommer att få ge sin åsikt om hur de upplevt att 

vägens förändringar har påverkat den regionala utvecklingen. I denna sektion (1.6) 

kommer respektive regions förutsättningar för regional utveckling att beskrivas. 
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1.6.1 Uppsala län 

Uppsala, som är det sydligaste länet i undersökningen (se figur 1) är ett mycket stort 

tillväxtlän där främst de södra kommunerna har en utpräglad arbetsmarknad som är 

integrerad med Stockholm-Mälarregionen (Rönnblom, 2010). Uppsala kommuns 

näringslivsstruktur kretsar mycket runt Uppsala Universitet och dess filialer med det 

konkurrenskraftiga klustret Stockholm-Uppsala Life Science
4
 i navets centrum 

(Rönnblom, 2010).  Uppsala har även en stark offentlig sektor och klassas som en väldigt 

stark köpstad. Närheten till Arlanda flygplats anses även ha en väldigt stor inverkan på att 

just life science klustret har fått en så starkt internationell ställning (Regionförbundet 

Uppsala, 2008). 

 

Figur 1. Uppsala läns kommunindelning med E4 sträckning. 

Källa: Key, 2010. 

 

De norra kommunerna har istället en stark anknytning med Uppsala som centralort, och i 

Älvkarleby även Gävle som motpol (Regionförbundet Uppsala, 2008). De tre kommuner 

som, utöver Uppsala, ingår i denna studie är lokaliserade i Uppsala läns nordöstra del. 

Älvkarleby, Tierp och Östhammar är alla tre kommuner med stora industriföretag som är 

drivmotorer i den delen av Uppsalaregionen. Samtliga tre kommuner har en betydande 

pendling till Uppsala, som övriga länet, men medan Östhammarspopulation även söker 

sig söderut mot Norrtälje så har Tierp, och i högre utsträckning Älvkarleby en 

arbetspendling norrut mot Gävle (Regionförbundet Uppsala, 2008). 

                                                      
4
 Life Science omfattar alla vetenskapsområden och som berör vetenskapliga studier av levande 

organismer, såsom växter, djur och människor. Huvudinriktningen är främst inom medicin och 

biologi men starka undergrupper är bio- och molekylärteknologi (Stockholm Uppsala Life 

Science, 2010). 
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1.6.2 Gävleborg län 

Liksom Uppsala län är även Gävleborgs län (se figur 2) starkt ihopkopplat med 

Stockholm-Mälarregionen (Region Gävleborg, 2009) .  

 

Det södra undersökningsområdet domineras av storstaden Gävle med starkt 

handelscentrum, offentlig sektor, industri och högskola (Region Gävleborg, 2009). 

Gävleborgs län har också en mycket långt gången satsning på fiberoptik vilket är kopplat 

till GIS-klustret
5
 Future Position X i Gävle som anses ha en stor utvecklingspotential för 

regionen. Sandviken och Hofors kommuner är starkt beroende av den lokala 

verkstadsindustrin men där även stark arbetspendling sker mot Gävle (österut) respektive 

Falun/Borlänge (västerut). I Sandviken kommuns norra ände ligger 

alpinskidanläggningen Kungsberget som anses ha stor utvecklingspotential (Kungsberget, 

2010). Ockelbo är en småortskommun med några få mindre industrier, samt en stor 

arbetskraft inom skogsbrukssektorn (Region Gävleborg, 2009). Wij Trädgårdar i Ockelbo 

är kommunens stora turistmagnet vilket bidrar stort till kommunens 

detaljhandelsomsättning (Wij Trädgårdar, 2010) 

 

Figur 2. Gävleborgs läns kommunindelning med E4 sträckning. 

Källa: Key, 2010. 

 

Regionens norra undersökningskommuner (Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig) har 

alla en någorlunda liknande struktur som Uppsala läns motsvarighet med en avsevärd 

skogsindustri med pappersbruk vid kusten samt en stad vid E4 och Bottenhavet som 

centralort (Region Gävleborg, 2009). Söderhamns kommun har en väl utbyggd 

kollektivtrafik med tåg till både större arbetsmarknader söder- och norrut (Gävle och 

                                                      
5
 Geografiskt Informationssystem 
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Sundsvall). Dessa kommunikationsmöjligheter har haft en betydande hjälp i regionens 

utveckling (Söderhamns kommun, 2010). Hudiksvalls är den mest utpräglade 

pappersindustrikommunen i undersökningen med flertalet stora pappersbruk längst dess 

kust, staden står även för merparten av detaljhandeln och arbetsplatser inom den 

offentliga sektorn (Gill, 2010). Även om skogsindustrin är stark i Nordanstigs kommun så 

har kommunen en stark turistattraktion i form av Hassela upplevelsecentrum vilket 

Hudiksvall och Söderhamns kommuner saknar (Nordanstig kommun, 2010). Kommunen 

har ingen större stad utan är, liksom Ockelbo, en småortskommun. Närheten till både 

Hudiksvall och främst storstaden Sundsvall är en viktig länk för näringslivet i kommunen 

(Nordanstig kommun, 2010). 

1.6.3 Västernorrland län 

Sundsvalls är den enda kommunen i Västernorrlands län (se figur 3) som ingår i till denna 

studie. Kommunen har liknande struktur inom näringsliv och infrastruktur som Region 

Gävleborg. Utöver skog- och verkstadsindustri finns även en omfattande verksamhet 

inom kemisk produktion (Västernorrlands län, 2005). Sundsvall är även ett nationellt 

centrum för bank- och försäkringsväsendet (Loberg, 2010).  

  

Figur 3. Västernorrlands läns kommunindelning med E4 sträckning. 

Källa: Key, 2010. 

 

På grund av dåligt upprustad järnväg är arbetspendlingen låg och att arbetsmarknaden i 

regionen består av flertalet små isolerade marknadsområden (Loberg, 2010). Loberg 

(2010) menar även att de framtida utsikterna är ljusa för regionen eftersom flertalet större 

infrastruktursatsningar pågår inom länet vilket tyder på att arbetsmarknadsregionen inom 

10 år kommer att vara betydligt mer integrerad inom länet och med närliggande regioner. 
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1.7 Europaväg 4 

Europaväg 4 (E4) har av många (Gill, 2010; Rönnblom, 2010; Loberg, 2010; Vägverket, 

2007) beskrivits som Sveriges ryggrad när det gäller transporter av näringslivets och 

industrins varor samt persontransporter för arbetspendlare och turister. Vägens svenska 

del sträcker sig från Haparanda i norr till Helsingborg i söder med en längd av 1590 km 

(Vägverket, 2007). Figur 4 visar E4 sträckning inom studieområdet. 

 

Förändringar på sträckan har skett eller är planerade enligt följande: 

 1970-talet: Fyrfilig motorväg mellan Stockholm och Uppsala 

 1990-talet: Fyrfilig motortrafikled mellan Mehedeby och Axmartavlan 

 1990-talet: Trefilig motortrafikled mellan Axmartavlan och Enånger 

 2000-talet: Fyrfilig motorväg mellan Uppsala och Mehedeby 

 2010-2015: Fyrfilig motortrafikled mellan Enånger och Hudiksvall 

2010-2015: Fyr- och trefilig motorväg mellan Njurundabommern och Sundsvall 

 2015-2020: Trefilig motortrafikled mellan Kongberget och Gnarp 

 

Figur 4. Undersökningens län med E4 sträckning och viktiga ändplatser vid dess ombyggnation. 

Källa: Key, 2010. 

 

Planer på en utbyggd E4 mellan Uppsala och Sundsvall har funnits sedan 1960-talet där 

det främst var delarna söder om Mehedeby som diskuterades. Efter det att E4 blivit 

ombyggd 1972 till fyrfilig motorväg mellan Uppsala och Stockholm blev regionen norr 

om Uppsala än mer söderorienterad vilket ökade trycket på vägsträckan ytterligare 
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(Vägverket, 2007). Det var först under 1990-talet som någon utveckling skedde på 

sträckan norr om Uppsala. Sträckan Mehedeby – Axmartavlan i Gävle kommun byggdes 

om till en fyrfilig (2+2) motorväg och sträckan Axmartavlan – Enånger i Söderhamns 

kommun uppgraderades till en trefilig (2+1) motortrafikled. Efter att det funnits planer 

för sträckan Uppsala – Mehedeby sedan 1960-talet, vilket följts av många planer och 

ändringar stod till slut vägbygget klart år 2007 med en fyrfilig (2+2) motorväg 

(Vägverket, 2007). 

 

På sträckan Enånger – Hudiksvall påbörjades byggnationen av ett fyrfälts motortrafikled 

år 2007 som beräknas vara klar hösten 2011 (Vägverket, 2010). Vägen har emellertid haft 

många komplikationer eftersom, trots att planen innefattade en fyrfältsväg från början så 

implementerades nya direktiv av dåvarande Vägverket som ansåg att vägar, med den 

trafikmängd sträckan hade (<15000 fordon per dygn) skulle byggas med tre fält. Detta 

motsatte sig Hudiksvalls kommun och sköt till 30 miljoner kronor extra för att få till det 

extra körfältet. Detta beslut har ansets kontroversiellt av flertalet intervjuade personer 

(Gill, 2010; Loberg, 2010; Lundberg; 2010) vilket redovisas i sektion 3.4.  

 

E4 mellan Kongberget och Gnarp är under vägutredning där en mötesfri 

trefältsmotortrafikled förslås byggas (Vägverket, 2010b).   

 

Projektet mellan Njurundabommen och Sundsvall (E4 Sundsvall) genomförs i synnerhet 

för att leda bort trafiken från Sundsvalls centrum, men även att höja trafiksäkerheten, öka 

framkomligheten samt minska resetider för att möjliggöra större pendlingsmöjligheter. 

Projektet kommer till största del bestå av en fyrfältsmotorväg från Njurundabommen till 

Skönsmon (Sundsvalls södra trafikplats). Sedan kommer trafiken att ledas över en 

nybyggd bro (Dubbelkrum) över Sundsvallsfjärden för att på så vis slippa mer än de 

18000 fordon som trafikerar sträckan och passerar Sundsvalls centrum varje dag. E4 

Sundsvall har kunnat få en färdigställd arbetsplan och anslag enbart eftersom projektet 

använder, en för Sverige unik finansieringsform, offentlig-privat-partnerskap (OPP). OPP 

möjliggör finansiering genom att den privata sektorn hjälper till att betala kostnaderna för 

projektet, vilket i E4 Sundsvalls del innebär brukaravgifter på vägen, s.k. broavgifter som 

exempelvis finns på Öresundsbron (Trafikverket, 2010c). Det övergripande målet med 

dessa tre kvarvarande projekt är att skapa en helt mötesfri E4 från Helsingborg till Timrå, 

vilket kommer möjliggöra ett större regionalt utbyte genom säkrare och snabbare 

transporter. 
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1.8 Europaväg 16 

Utöver vägprojekten i avsnitt 1.7 kommer detta examensarbete även analysera vad 

europaväg 16 (E16) projektet kan ha för inverkan på tillväxten hos de kommuner och på 

dess regionala nivå som ingår i undersökningen. E16 är ett samarbetsprojekt mellan 

samtliga kommuner och regionstyrelser utefter riksvägen mellan Gävle och Oslo i Norge 

(som passerar Falun, Gagnef, Vansbro, Malung, Torsby och norska Kongsvinger). 

Projektets mål är att få vägen klassad som europaväg (Europaväg 16, 2010). 

Samarbetspartnernas främsta mål är att främst stärka den underutvecklade och tungt 

trafikerade vägen så att standarden höjs och trafiksäkerheten garanteras eftersom 

godstrafiken anses öka i samband med Gävle Hamns utbyggnad, samt och kanske 

framförallt att vägförbindelsen blir mer attraktiv för turister vilket skulle innebära en 

större trafikmängd. Kommunerna ser en omklassificering av vägen som stor faktor för att 

regionen skall vidareutvecklas genom att en säkrare väg skall generera mer trafik som i 

sin tur bidrar till regionens tillväxt. 

 

Utifrån detta examensarbetes frågeställningar är E16 projektet intressant eftersom det inte 

finns några planer för att bygga ut vägen i detta skede utan bara att få omklassificeringen 

gjord. Detta möjliggör en analys av vad enbart en omklassificering av en riksväg till 

europaväg har för påverkan på den regionala utvecklingen.  

1.9 Alternativa finansieringsmöjligheter 

Som alternativa finansieringsmöjligheter menas här hur transportinfrastruktur kan 

bekostas på andra sätt än det svenska traditionella systemet med genomgripande statligt 

medel där projektet först måste ingå i den nationella transportsystemsplanen (Banverket 

et al, 2009). Det har under det senaste decenniet utvecklats ett fåtal möjligheter att kunna 

finansiera delar av en vägbyggnation på andra sätt. Samtidigt har de 

transportinfrastrukturprojekt som genomförts ofta dragits med stora förseningar och 

avsevärt spräckta budgetar (Riksrevisionsverket, 1994). I sin studie, omfattande 15 större 

väg- och järnvägsprojekt, konstaterar Riksrevisionsverket (1994) att det är mycket vanligt 

att kostnaderna underskattas i det tidigare planskedet där den genomsnittliga ökningen för 

vägprojekten är på 86 %. Riksrevisionsverkets vidare bedömning är att denna grova 

underskattelse beror på att de berörda trafikverken inte upplevt detta som något problem 

eftersom statsmakternas beslut som påverkar finansieringen av projektet historiskt sett 

ofta ändras under den tid den nationella transportsystemsplanen sträcker sig över. 

Konsekvensen av detta är att de stora infrastrukturplanerna ofta blir lågt prioriterade 
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eftersom de utan några allvarliga konsekvenser kunnat revideras vart tredje år 

(Riksrevisionsverket, 1994).  

 

Frustrationen bland verk, kommuner och regioner över att de stora och betydelsefulla 

infrastrukturprojekten blir lågt prioriterade i den nationella transportsystemsplanen
6
 har 

möjliggjort en diskussion om huruvida alternativa finansieringsmöjligheter kan 

implementeras för att möjliggöra en tidigare byggstart för dessa projekt. Bland annat 

föreslår Andersson & Söderberg (2009) att finansieringen av transportinfrastruktur inte 

skall vara statlig utan ske inom den region där projektet byggs samt att medlen för att 

bekosta projektet skall komma från fastighetsavgiften. Detta arbete kommer att delvis 

undersöka hur en vägbyggnation kan gå till med alternativa finansieringsmöjligheter och 

dels vad som kan göras för att kunna öka bekostningen genom dessa sätt.  

1.9.1 ERUF – Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Tillväxtverket är den myndighet som har ansvaret för den europeiska regionala 

strukturfonden (ERUF), vilket sedan dess införande 1993 har bidragit med projektpengar 

från Europeiska Unionen till regioner vars utveckling är i behov av stöd för att minska de 

nationella differenserna (Balfors & Schmidtbauer, 2002). ERUF stöd delas in i tre 

huvuddelar för stöd till den regionala utvecklingen, där medel går mot bevarande av 

sysselsättning, innovationer och entreprenörskap samt tillgänglighet. Inriktningen mot 

tillgänglighet kan avsätta projektstöd för infrastrukturåtgärder (Clement & Batchler, 

1997). Reglerna för att få projektstöd inom området tillgänglighet är att projektet skall 

kunna möjliggöra en förbättring av regionen genom att utvidga transportmöjligheterna på 

något sätt (Tillväxtverket, 2010). Inom Gävleborgs län har flertalet projekt fått stöd inom 

tillgänglighetsområdet eftersom projekten bland annat vill förbättra resecentrum
7
 på 

mindre orter och göra en förstudie på hur en ny järnvägshållplats i östra Gävle skulle 

påverka de delarna av staden. Dessutom har ett projekt som skall få vägen mellan Gävle 

och Oslo att bli klassad som europaväg 16 (se sektion 1.8) mottagit stöd för att driva 

projektet. Eftersom flertalet av dessa projekt enbart innefattar förstudier eller 

plangenomförande som skall leda fram till en liten men konkret infrastruktursatsning, 

behövs dessa sedan tas med i den nationella transportsystemplanen. För att projekten 

skall få anslag krävs en hög prioritering i planen. Eftersom lågt prioriterade projekt oftast 

                                                      
6
 Så som utbyggnad av E4 och järnväg norr om Sundsvall (Västernorrland, 2010) och dubbelspårig 

järnvägsutbyggnaden mellan Gävle – Sundsvall (Region Gävleborg, 2010) 

7
 Samordning av trafik och service vid en knutpunkt vilket ofta innefattar tågstation och fjärr- och 

länsbussar. 
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inte får något anslag krävs alternativ finansiering för att få projekten till stånd 

(Trafikverket, 2010c). Dagens ERUF regelverk sätter däremot stopp för att stödmedel får 

användas till byggnationsstadiet. 

 

Denna undersökning skall svara på om kommunerna och regionerna som ingår i analysen 

samt Trafikverket anser att infrastrukturen är så pass viktig att det svenska regelverket 

skall ändras så att även infrastrukturbyggnadsprojekt skall kunna få stöd för att 

möjliggöra en tidigare byggstart vilket skulle innebära en tidigare utveckling av regionen. 

1.9.2 OPP – Offentlig-privat-partnerskap 

Offentlig-privat-partnerskap (OPP) är samverkan mellan privata och offentliga aktörer för 

att möjliggöra en byggnation av ett infrastrukturprojekt som ligger utanför eller är lågt 

prioriterad i den nationella transportsystemsplanen (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007). 

OPP har förekommit sedan 1990-talet som samarbetsform internationellt, med goda 

erfarenheter av bland annat av ökad effektivitet och lägre kostnader vid 

byggnationsförfarandet (Sveriges Byggindustrier, 2004). I ett OPP projekt upphandlar 

den offentliga aktören vid ett och samma tillfälle projektering, finansiering, byggande, 

drift och underhåll av ett projektbolag under en tidsperiod på mellan 15 och 35 år. Målet 

är att investeringsbeloppet har amorterats under perioden. Det handlar alltså om ett 

professionellt och affärsmässigt samarbete där den offentliga uppdragsgivaren fortfarande 

har beslutanderätten över projektets inriktning och omfattning. Den offentliga aktören 

bestämmer olika funktions- och kvalitetskrav och inom dessa ramar får projektbolaget 

ansvara för detaljplanering och genomförande (Sveriges Byggindustrier, 2004). 

 

Figur 5. Principiellansvarsfördelning mellan traditionella projekt och projekt med OPP. 

Källa: Länsstyrelsen Västernorrland, 2007 
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I sektion 1.4 förklaras kortfattat att E4 utbyggnationen vid Sundsvall (E4 Sundsvall) är en 

unik lösning i Sverige av finansieringsproblemet för att få stora infrastrukturprojekt 

genomförda när de är lågt prioriterade i den nationella transportsystemsplanen. E4 

Sundsvalls första OPP förslag kom i mitten på 2000-talet och var, likt andra 

internationella motsvarigheter i Storbritannien och Finland (Sveriges Byggindustrier, 

2004), uppbyggd med total entreprenad där väghållaren
8
 hade ett betydligt större ansvar 

och skötte finansieringen helt fristående, se figur 5. Näringsdepartementet satte däremot 

stopp för denna plan och skickade den på återremiss eftersom det ekonomiska läget i 

världen hade försämrats kraftigt under hösten 2008. Departementet var också orolig över 

att finansieringsmodellen med privata finansiärer skulle kunna hamna illa till i och med 

konjunktursvängningen (Lundberg, 2010). Det nya förslaget som godtogs innebar att 

finansieringen skulle betalas, dels via ett kommunalt bidrag genom vägöverlåtning och 

brukaravgifter, och dels via lån från riksgälden, för vilken Näringsdepartementet ansåg 

skulle ge ett förmånligare lån. Dessutom delades vägsträckan upp så att det blev fyra 

olika entreprenörer (Lundberg, 2010). 

 

Denna studie skall undersöka vad de utvalda regionerna och Trafikverket anser om att E4 

Sundsvall finansieras genom ett OPP och om de kan tänka sig använda sig av metoden i 

framtida projekt. 

 

                                                      
8
 Det företag som har ansvar för väggbyggnationen 
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2 Metod 

För att kunna besvara frågeställningarna i sektion 1.3 samlades information in från de 12 

tidigare nämnda kommunerna situerade längst med europaväg 4 (E4) mellan Uppsala och 

Sundsvall. Kommunerna ombads att svara på hur stor påverkan tidigare, pågående och 

framtida utbyggnader av E4 i den aktuella sträckan har haft och skulle kunna få för 

utvecklingen i den egna kommunen. Insamlingen genomfördes genom att en enkät 

skickades ut med e-post till personer i respektive kommun, vilkas ansvar var frågor 

gällande infrastruktur och tillväxt inom kommunen. Metoden att använda enkäter för de 

12 kommunerna valdes främst för att tidsramen för detta examensarbete inte skulle 

överskridas, vilket ansågs som en risk om kommunerna istället skulle höras via enskilda 

intervjuer. 

 

Intervjuer genomfördes med ansvariga för motsvarande frågor inom de respektive 

regionförbunden i Uppsala- och Gävleborgs län samt Västernorrlands länsstyrelse för att 

få ett övergripande regionperspektiv i analysen. Avdelningschefen för Trafikverket 

Region Mitts vägbyggnadsavdelning kontaktades också för att besvara frågor angående 

myndighetens arbetssätt och prioriteringsordning vid vägbyggnationer.  

 

Anledningen till att enkäter skickades ut till kommuner, och att intervjuer skedde med 

personal på regionförbunden och länsstyrelsen samt Trafikverket, var att undersöka 

inställningen till effekten av E4 förändringar på den regionala utvecklingen hos de olika 

beslutsnivåerna. Kommunerna tillfrågades att besvara frågor ur sitt kommunala 

perspektiv medan regionförbunden i Uppsala och Gävle samt länsstyrelsen i 

Västernorrland intervjuades på sin helhetssyn på den aktuella regionen. Trafikverket 

intervjuades i sin roll som den högsta beslutsfattandenivån för vägutbyggnaden i Sverige.  

 

Den metodmodell som använts kallas bottom-up och den valdes för att möjliggöra att de 

olika hierarkiska nivåerna (kommunerna, regionerna och Trafikverket) kan jämföras. 

 

Metoden indelas i fyra undersektioner; Enkätundersökning hos kommuner; Intervjuer 

med regionförbund och länsstyrelse; Intervju med Trafikverket; och resultatanalys. Den 

första undersektionen delades upp i ytterligare 6 sektioner för att möjliggöra en 

överskådligare överblick i enkätens uppbyggnad. 
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2.1 Enkätundersökning hos kommuner 

Enkäten till kommunerna (Bilaga 1) hade för avsikt att undersöka hur de tolv utvalda 

kommunerna upplever vilka effekter olika infrastruktursatsningar har, och hur kommande 

satsningar skulle kunna påverka tillväxten i regionen.  De tolv kommunerna som 

omfattades av undersökningen nämns i sektionen 1.6. 

 

Veckan innan enkäten skickades ut sändes en första indikation ut via elektronisk post (e-

post) om att enkät skulle bli utskickad. Detta för att det vid samtal med Gill (2010) blivit 

uppmärksammad på att dessa kommunförvaltningar vanligtvis får många enkäter och att 

de flesta förblir obesvarade. I utskicket förklarades kortfattat vem jag var och 

undersökningens syfte. Dessutom betonades det hur viktigt deras svar var för mitt 

examensarbete. Kontakten togs för att möjliggöra en så stor svarsprocent som möjligt. 

 

Enkäten skickades ut via e-post och svaren ombads att vara tillbaka skickade via e-post 

tre dagar senare (måndag-onsdag). Vid denna deadline hade 3 kommuner (Östhammar, 

Älvkarleby och Hudiksvall) lämnat svar. En påminnelse med bifogad enkät sändes ut till 

de kommuner som inte svarat. Efter ytterligare fyra dagar hade ett till svar inkommit 

(Hofors), varav en påminnelse förmedlades via telefonkontakt till de som ännu inte 

svarat. Inom 3 dagar hade ytterligare sex svar inkommit (Uppsala, Tierp, Gävle, 

Sandviken, Nordanstig och Sundsvall), varav en svarsfrekvens på 83 % blivit uppnådd 

vilket anses tillräckligt för att bilda rimliga slutsatser eftersom svarsbortfallen inte var 

systematiska (Niedomysl, 2006, s.8). 

 

Genom att ställa frågor om ett avklarat projekt
9
 och projekt som pågår

10
 eller kommer att 

påbörjas
11

 ville jag även få svar på vilka effekter kommunerna sett från det projekt som 

avslutats, och om det fanns liknande förväntningar på de projekt som pågår eller skall 

påbörjas. Studien ville även få reda på om det skilde sig mycket på uppfattningen 

kommunerna i mellan, av hur viktig den södra satsningen var jämfört med den norra. Den 

södra delen av E4 hade en betydligt större arbetsmarknad som påverkats av det aktuella 

bygget. Dessutom var det i Stockholmsregionen det fanns flest potentiella kunder till de 

olika företagen. Enkäten skulle även undersöka om det fanns ett större behov hos 

kommunerna i norr att få vägbygget i sin helhet genomfört än hos de södra kommunerna. 

                                                      
9
 E4 mellan Uppsala – Gävle 

10
 E4 mellan Enånger – Hudiksvall 

11
E4 mellan Kongsvinger – Gnarp och Njurundabommen – Sundsvall 
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Enkäten delades upp i sex olika delar som behandlas var för sig i sektion 2.1.1 – 2.1.6. 

2.1.1 Enkätdel 1 – Missivbrev 

Ett missivbrev, som var enkätens försättsblad, hade skrivits enligt Trost (2007, s. 81). 

Innehållet i missivbrevet förklarade vem jag var, vad syftet med enkätundersökningen 

var, hur enkäten var uppbyggd och hur på vilket sätt frågorna skulle svaras på. Det fanns 

även information om varför mottagarna hade valts ut och kontaktuppgifter till mig och 

min handledare. 

2.1.2 Enkätdel 2 – Personliga uppgifter 

I det andra avsnittet efterfrågades kontaktuppgifter till de ansvariga för infrastruktur- och 

tillväxtfrågor som fyllde i enkäten, detta för att eventuellt kunna kontakta dem med 

följdfrågor. Antal medarbetare efterfrågades också för att kunna se om det fanns några 

skillnader mellan kommuners storlek och antal personer sysselsatta med 

samhällsplanering. 

2.1.3 Enkätdel 3 – Tillväxtfrågor 

I denna del efterfrågades kommunernas grundläggande inställning av tillväxten inom sin 

region där de i en fleralternativsfråga fick rangordna fem olika mål som de ansåg var 

viktigast för deras kommun, samt vilken näringsgren var viktigast inom kommunen. 

Målen i fleralternativsfrågan rangordnades med siffrorna 1-5 där 1 var av högst rang och 

5 var lägst.  

2.1.4 Enkätdel 4 – Sträckan Uppsala-Gävle 

För att ta reda på respektive kommuns uppfattning på hur europaväg 4 utbyggnad mellan 

Uppsala och Gävle påverkat tillväxten och den regionala utvecklingen ställdes en 

flervalsfråga där de regionala utvecklingskriterierna (inflyttning; företagsnystarter; 

arbetspendling in och ut ur kommunen; samt befintliga företags nyanställningar) belystes. 

Syftet i frågan var även att se hur kommuner vid själva sträckan upplevt utvecklingen i 

jämförelse med kommuner som ligger längre ifrån sträckan. Efterföljande fråga var en 

följdfråga där kommunerna kunde peka på någon övrig effekt av E4 utbyggnaden som 

inte omfattades av fleralternativfrågorna. 

 

Resterande frågor var öppna frågor som sökte svar på om det funnits eventuella 

förväntningar på utbyggnaden av E4 och i så fall de uppfyllts eller inte. Dessutom 
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frågades efter åsikten om hur stor betydelse det skulle varit om sträckan byggts ut med en 

trefilig väg istället för dagslägets fyrfiliga. Detta eftersöktes eftersom vissa delar av 

sträckningen norr om Gävle mot Sundsvall blir trefilig medan andra blir fyrfilig. En av 

frågeställningarna är om kommunerna anser att det har en stor skillnad på den regionala 

utvecklingen om vägsatsningar framöver avser tre- eller fyrfiliga vägar. 

2.1.5 Enkätdel 5 – Sträckan Gävle-Sundsvall 

Denna del hade samma uppbyggnad som enkätdel 4 (förklarad i sektion 2.1.4) med 

skillnaden att det nu gällde E4 sträckning mellan Gävle och Sundsvall och de satsningar 

som nu pågår eller kommer att påbörjas. Denna del handlade således om förväntningar av 

den framtida utbyggnationen. Ingendera av dessa vägbyggnationer var vid detta 

examensarbetets skrivande klara, varför de två frågorna i enkätdel 4 som omfattade 

resultatet av väguppgraderingen mellan Uppsala-Gävle inte var relevanta för sträckan 

Gävle-Sundsvall eftersom att inga resultat kunnat påvisas.  

2.1.6 Enkätdel 6 – E16 projektet och dilemmafrågeställning 

Enkätdel 6 började med fyra frågor om den pågående satsningen för att få vägstråket 

mellan Gävle och Oslo i Norge, klassat som europaväg (med vägnummer 16) och i vad 

mån kommunerna tror detta projekt kan ha få betydelse för den framtida kommunala 

tillväxten. Avsikten var att belysa alternativa infrastruktursatsningar som har en mer 

psykologisk effekt eftersom projektet inte innefattar några fysiska ingrepp på vägen, och 

dessutom hur stor skillnad dessa kan göra utöver Trafikverkets inverkan på den 

kommunala tillväxten. 

 

Som avslutande frågeställning användes ett dilemma för att undersöka vilka prioriteringar 

kommunerna hade när det gäller hur finansieringen av infrastrukturprojekt skall gå till. 

Här fick de ta ställning till att antingen kunna ta stödpengar från Europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) eller fortstätta ha statlig finansiering genom Trafikverket. Det 

klargjordes även att pengar sökta från ERUF skulle vara inom dess budget vilket skulle 

resultera i att flera andra projekt inte fick finansiering, dvs. om kommunen anser att 

infrastrukturen är så pass viktig för den regionala utvecklingen att andra projekt får ligga 

på is till nästa programperiod då nya projektmedel görs tillgängligt. 

2.2 Intervjuer med regionförbund och länsstyrelse 

Som nämnts i inledningen av metoddelen (sektion 2) så undersöktes regionernas 

inställning genom intervjuer. Regionförbundet i Uppsala (Region Uppsala) och 
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Länsstyrelsen i Västernorrland (Västernorrland) intervjuades med telefonkontakt medan 

intervjun med regionförbundet i Gävleborg (Region Gävleborg) utfördes genom ett 

personligt möte på Region Gävleborgs kontor.   

 

Först togs, via telefon en formell kontakt med respektive regionkontors växel så att rätt 

respondent identifierades. Vidare undersöktes huruvida en intervju gick att genomföra 

och tid bestämdes för ett längre samtal. Veckan innan intervjuerna skulle äga rum 

skickades en intervjuguide (se Bilaga 2, 3 och 4) ut till samtliga representanter så att de 

kunde få en klar uppfattning av vilken art frågorna skulle vara samt kunna förbereda sig 

om frågornas karaktär krävdes efterforskning. Efter godkännande spelades samtliga 

intervjuer in för att underlätta efterbearbetning.  

 

Först intervjuades den i Region Uppsalas ansvarige för trafik- och 

samhällsplaneringsfrågor, Margareta Rönnblom som har arbetat med dessa uppgifter 

under 20 år. Hos Region Gävleborg intervjuades Lena Wigren som varit anställd som 

infrastrukturstrateg sedan en månad tillbaka. Tidigare hade Wigren arbetat med frågor 

angående hållbar utveckling och samhällsplanering inom Gävle kommun. 

Västernorrlands respondent var Nina Loberg som arbetat som planeringschef inom 

näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen under flertalet år. 

 

Intervjuerna följde alla någorlunda samma mall med semi-strukturerade frågor där det 

även fanns möjlighet till följdfrågor när så behövdes (Trost 1997 s.22). En inledande del 

om intervjupersonen och dennes arbetsplats följdes av grundläggande frågor om 

tillväxten i den aktuella regionen. Den senare delen belyste frågor om vilka områden 

regionen behövde satsa på mer för att utveckla och vilka som eventuellt hade fått för 

mycket projektmedel som inte gett tillräcklig utdelning. Dessutom efterfrågades hur 

viktig regionen ansåg infrastrukturen vara för den regionala utvecklingen.  

 

De frågor angående regionernas inställning till E4 ändringar på sträckan Gävle – 

Sundsvall i intervjuguidens del 4 var snarlika de som ställdes i enkäterna i sektion 2.1.5. I 

dessa två delar inriktades tyngdpunkten av frågorna på vilken region som intervjuades, då 

vissa av regionerna får en större inverkan av projekten än andra. Detta för att möjliggöra 

en djupare bottom-up analys för blivande resultat. 

 

Del 5 var de avslutande frågorna i intervjuguiden och dessa belyste satsningen på 

europaväg 16 enligt sektion 2.1.6. Dessutom lades en större vikt vid hur alternativa 

finansieringssätt skulle kunna implementeras eftersom det är regionförbunden och 
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länsstyrelsen som ansvarar för stödpengarna från europiska unionen. Vid detta skede i 

studien så hade det även framkommit att det funnits en ytterligare alternativ 

finansieringsprocess vid byggnationen av E4 Sundsvall, se sektion 1.7 och 1.9.1. Denna 

nya kunskap ledde till en fördjupad intervju med representanter för Västernorrlands län 

om deras erfarenheter med finansieringsformen offentlig-privat-partnerskap. Denna fråga 

ställdes även i mindre omfattning till de två andra regionerna. Däremot inte till 

kommunerna eftersom kännedom om denna finansieringsform uppkom efter enkäten 

sänts ut. 

2.3 Intervju med Trafikverket  

Kontaktpersonen hos Trafikverket var Magnus Lundberg som är projektchef på E4 

Sundsvall. Intervjun avtalades via e-post, varav en intervjuguide (Bilaga 5) sändes till 

Lundberg innan intervjun genomfördes via telefon. 

 

Intervjufrågorna till Trafikverket var av en annan karakt än de i sektion 2.1och 2.2. Detta 

eftersom syftet med kontakten var att ta reda på hur den högre nivån inom den offentliga 

verksamheten arbetar. Trafikverkets roll som myndighet innebär att ingen 

lobbyverksamhet får utövas eftersom om- och nybyggnadsprojekt av infrastruktur på 

statlig nivå måste ske genom politiska beslut. Frågorna belyste hur Trafikverkets 

arbetssystem fungerar vid ombyggnation, vilka de faktiska omständigheterna är för att 

bygga en fyrfilsväg kontra trefilsväg och om det finns något faktiskt att vinna på att 

bygga en fyrfilsväg. Vidare frågades om Trafikverkets syn på hur E16 projektet kan ha 

för betydelse för regioner ur deras synvinkel. Dessutom undersöktes Trafikverkets 

uppfattning om alternativa finansieringsmetoder och hur dessa skulle kunna 

implementeras. Som avslutande frågor utreddes hur Trafikverket upplevde finansieringen 

av E4 Sundsvall.  

2.4 Resultatanalys 

Det första steget i resultatanalysen var att sammanfatta de fyra intervjuerna som 

beskrivits i sektion 2.2 och 2.3. Eftersom dessa intervjuer hade blivit inspelade på band 

skedde analysen manuellt vart efter genomlyssning skedde. Nästa process i 

resultatanalysen var att gå igenom de 10 enkäter som blivit besvarade. 

 

Fleralternativsfrågorna beräknades i MS Excel för att ta fram diagram som visar hur 

kommunerna sinsemellan värderar de olika faktorerna i svarsalternativen. Den första 
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fleralternativsfrågan i enkäten (se sektion 2.1.3 och Bilaga 1) rangordnades av 

kommunerna mellan 1-5 där 1 var av högst rang. 

 

Resultatet delades in i sju delar där den första delen analyserade den grundläggande 

värderingen som kommunerna hade för de faktorer som bidrog till en regional utveckling. 

Detta presenterades genom två diagram där svaren från intervjuerna med 

regionförbunden, länsstyrelsen och Trafikverket analyserades för att bedöma om det 

funnits någon skillnad mellan dessa respondenter. 

 

De nästföljande två delarna om E4 sträckning mellan Uppsala – Gävle och Gävle – 

Sundsvall påbörjades på samma sätt som den första delen genom att analysera resultatet 

av kommunernas svar. Delarna kompletterades även med övriga frågor inom respektive 

enkätdel samt med intervjuerna med regionerna och till viss del Trafikverket.  

 

Del fyra behandlade samma vägsträckor som del två och tre men med frågeställningen 

om det hade varit någon skillnad på utvecklingen inom kommunen om sträckorna hade 

byggts eller kommer att byggas med trefil- respektive fyrfilsväg. Resultatet presenteras 

genom ett diagram på vardera sträckan, där kommunerna anger hur stor skillnad de tror 

vägalternativen har, respektive kommer ha på den regionala utvecklingen. Sedan 

redovisas även följdfrågorna om vilken sorts skillnad detta skulle vara. Regionernas och 

Trafikverkets svar analyseras utifrån kommunernas svar. 

 

Resultatet från frågorna om E16 projektet redovisas i del fem genom att först presentera 

kommunerna och regionernas åsikter om hur en framtida omklassificering av riksvägen 

mellan Gävle och Oslo kan ha för påverkan på utvecklingen i respektive område. 

Trafikverket fick sedan ge sin syn på hur detta påverkar deras framtida arbete, så som 

underhåll och förbättringar av standarden. 

 

De två olika alternativa finansieringsmöjligheterna med den europeiska regionala 

utvecklingsfonden (ERUF) och offentlig-privat-partnerskap (OPP) får varsin underdel i 

sjätte resultatdelen. Resultatet av kommunernas och regionernas inställning till ERUF 

frågorna presenteras i löpande text. Samma sak gjordes för OPP men i denna studie var 

det regionerna och Trafikverkets åsikt som presenteras eftersom dessa frågor inte ställdes 

till kommunerna. 

 

Sista och avslutande delen i resultatet är en analys av det sammantagna resultatet i 

undersökningen för att utvärdera i vilken grad frågeställningarna besvarades. 
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3 Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultat från de undersökningar som beskrivits i kapitel 2. 

Resultatavsnittet är uppdelat i flertalet delar som baseras på de flersvarsfrågorna från 

enkäten och de frågor som ställts genom intervjuer:  

 Rangordning av regionala utvecklingsfaktorer 

 Sträckan Uppsala – Gävle 

 Sträckan Gävle – Sundsvall 

 Skillnader på tre- kontra fyrfilsväg 

 Projektet E16 

 Alternativa finansieringsmöjligheter 

 Resultatanalys. 

Av de 12 kommuner som enkäten skickades ut till besvarade alla kommuner utom 

Ockelbos och Söderhamns kommuner enkäten. Detta motsvarar en svarsprocent på 83 %. 

Det totala antalet svar på samtliga frågor som nåddes var 75 %, varav det var en enda 

kommun som svarade på samtliga frågor medan 40 % var den lägsta svarsprocenten hos 

den kommun som svarade på minst antal frågor. 

3.1 Rangordning av regionala utvecklingsfaktorer 

I enkätens första fråga i avsnitt 1 (se sektion 2.3.1 och Bilaga 1) behandlas hur 

kommunerna rangordnar regionala utvecklingsfaktorer utefter kommunernas behov. 

 

Figur 6. Inbördes fördelning av rankingpoäng mellan olika regionala utvecklingsfaktorer.  

 

Resultatet i figur 6 visar att vid kommunernas ranking av dess viktigaste regionala 

utvecklings faktor, så blev vägbyggnad högst prioriterad genom sex stycken högsta 

rankingar. Därefter följer järnvägsbyggnad med en högsta och fem näst högsta 

rankningar. Dessa två faktorer särskiljer sig från de övriga tre genom att få flest höga 

rankningar medan de övriga faktorerna har en mer splittrad rankning. Satsning på 

förbättrad kollektivtrafik och nyföretagande får både flertalet höga och låga rankingar 
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medan satsning på innovationer och entreprenörskap blir mest rankad i det mellersta 

skiktet. Att bestämma en inbördes rang mellan de tre lägre rankade faktorerna anses svårt 

då, samtidigt som förbättrad kollektivtrafik och nyföretagande får två respektive en 

högsta rang så får innovationer och entreprenörskap ingen. Däremot rankas förbättrad 

kollektivtrafik och nyföretagande lågt av flera kommuner, tre respektive fyra, medan 

innovationer och entreprenörskap bara har en låg rankning. 

 

Resultatet visar att kommunerna prioriterar en utbyggnad av infrastrukturen framför 

stödåtgärder för att öka näringslivets konkurrenskraft, vilket även visar sig i sektion  3.4.  

En sak som kan noteras i figur 7 är att även om innovation och entreprenörskap har fått 

minst antal rankingpoäng så har övriga mål, förutom vägbyggnad, blivit rankade sist fler 

gånger. Detta tyder på att, förutom vägbyggnad, målens prioritering är väldigt varierande 

mellan kommunerna.  

 

Denna uppfattning delas av samtliga som blivit intervjuade där framför allt Region 

Uppsala (2010) hänvisar till de goda förutsättningar som funnits sedan tidigare genom 

den goda bra infrastruktur söderut mot Stockholm-Mälarregionen och dess stora 

arbetsmarknad. Region Uppsala (2010) menar vidare att denna förbindelse har gynnat 

regionen oerhört mycket. Dessutom har E4 ombyggnad norrut ifrån Uppsala resulterat i 

en betydligt mer livskraftig miljö för näringslivet bland annat i Tierp och Älvkarleby. 

Däremot så är det Tierp kommun som givit vägbyggnad en rang 2 och järnväg en rang 3 

vilket avviker tydligt gentemot övriga kommuner. I efterföljande fråga motsäger sig 

däremot Tierp kommun detta, eftersom de menar att ”upprätthållande av en god 

infrastruktur är det som skall prioriteras”, vilket eventuellt kan tyda på att de missförstått 

rangsystemet. 

3.2 Sträckan Uppsala – Gävle 

Enkätens andra del (sektion 2.1.4 och Bilaga 1) behandlar vilken inverkan 

utbyggnationen av E4 mellan Uppsala – Gävle haft på kommunerna. Den första av 

frågorna handlade om vilken  inverkan utbyggnaden haft enligt fem olika kriterier: 

Inflyttning av invånare (Nyinflyttade); Antal företagsnystarter (Företagsnystarter); 

Arbetspendling till kommunen (Arbetsinpendling); Arbetspendling till kommunen 

(Arbetsutpendling); samt Nyanställningar i befintliga företags. Denna del valde Sundsvall 

kommun att inte fylla i. 
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Figur 7. Kommuners påverkan av E4 utbyggnation på sträckan Uppsala – Gävle. 

 

Figur 7 beskriver hur kommunerna tycker sig ha påverkats av E4 utbyggnation mellan 

Uppsala och Gävle utifrån ovannämnda kriterier. Noterbart är att Tierps kommun enbart 

valt att besvara frågan om nyinflyttning. Tendensen i resultatet är att desto längre bort 

från sträckan som kommunerna är situerade, ju mindre påverkan har de upplevt. 

Östhammar, Hofors och Hudiksvall kommun anser sig helt opåverkade, medan 

framförallt Gävle och Uppsala upplevt en betydligt starkare influens. Nordanstig 

kommun anser att in- och utpendlingen ökat lite vilket är lite motsägelsefullt eftersom 

kommunen ligger långt ifrån förändringen. 

 

I följdfrågorna påpekades det från Gävle, Sandviken och Hofors kommuner att andelen 

turisttrafik som genomkorsat kommunerna till främst vintersportanläggningar i Dalarna 

ökat väsentligt. Detta har medfört ökad detaljhandel på orterna utmed farleden. Sandviken 

menar att även vintersportanläggningen i Kungsberget har haft högre besökstal än tidigare 

år sedan utbyggnationen. Båda dessa slutsatser drar även Region Gävleborg men vill 

också poängtera tillsammans med Västernorrland att det är främst den egna näringen som 

tjänat tid, uppemot 30 minuter, vid transporter till Uppsala och söderut. Region Uppsala 

menar också att den samtida utbyggnationen av Upptågets pendeltrafik med förlängning 

till Gävle bidragit lika mycket, kanske också mer till regionförstoringen.  

 

Kommunerna och regionerna ombads även att svara på vilka förväntningar som fanns för 

utbyggnationen. Här utmärker Uppsala kommun sig därför att den nybyggda 

förbifartleden avlastat Uppsala stad mycket genom all trafik och buller som förflyttats ut 

ur stadskärnan. Kommunerna Tierp, Älvkarleby, Gävle, Sandviken och Hofors samt 

Region Gävleborg påpekar att det funnits stora förhoppningar på ökad arbetspendling 

vilket samtliga anser ha uppfyllts. Sandviken kommun är den enda parten som angett att 
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de haft förväntningar som inte infriats, nämligen en ökning av bussresenärer som åker till 

Stockholm över dagen. 

 

Eftersom E4 sträckning dragits om, efterfrågades kommunerna även om olika områden 

inom kommunen påverkats negativt av vägutbyggnationen och om det vidtagits några 

åtgärder för att minska den negativa påverkan. Här svarade enbart Uppsala och Tierp 

kommun samt Region Uppsala att en påverkan skett hos de samhällen där E4 har 

genomkorsats förut. Detta resulterade i att tidigare vägserviceverksamheter fått sämre 

med kunder. Regionen och kommunerna menar att man inte kan hjälpa enskilda 

näringsidkare. Samtidig hävdar de att regionen i sin helhet har tjänat på detta eftersom de 

små samhällena som E4 förut genomkorsade som blivit av med den trafikfara vägen har 

inneburit. Samtidigt har andra nya områden kommit närmare trafikleden vilket gynnar 

näringslivet där, vilket främst Tierps kommun poängterar. 

3.3 Sträckan Gävle – Sundsvall 

Enkätens tredje del (se sektion 2.1.5 och Bilaga 1) belyser samma frågeställning som del 

2 i föregående avsnitt. Däremot gäller frågorna för denna sträckning de pågående och 

kommande utbyggnationer som kommer att göra hela sträckan till mötesfri väg. Denna 

del valde Uppsala och Tierp kommun att inte fylla i, varför de inte finns representerade i 

resultatet. 

 

Figur 8 redovisar resultatet av flervalsfrågan vilkets syfte var att undersöka kommunernas 

tro på hur de kommande förändringarna på E4 mellan Gävle och Sundsvall kommer att 

påverka den regionala utvecklingen. Som resultatet i sektion 3.2 är tendensen mellan 

kommunerna att ju längre man är ifrån själva sträckan, ju mindre påverkad tror man att 

kommunen kommer vara. Det är kommunerna Östhammar, Gävle och Hofors som anser 

sig helt bli helt opåverkad. Att Gävle kommun anser sig bli oförändrad kan tyckas lite 

märkligt, eftersom kommunen är det stora regioncentrumet för Gävleborgs län och att 

både Sandviken och Älvkarleby kommuner anser sig få en liten positiv påverkan trots att 

transporterna från nordligare kommuner allt som oftast passerar genom Gävle kommun. 

Här delar även Region Uppsala kommunernas tvivel att någon påverkan av 

vägbyggnationen skulle inträffa på regionen utan påpekar än en gång att regionen är 

nästintill helt sydlig inriktad mot Mälardalen.  
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Figur 8. Kommuners påverkan av E4 utbyggnation på sträckan Gävle – Sundsvall. 

 

Ur figur 8 utläses även att Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall anser att de kan bli 

påverkade till viss grad av förbättringen av E4, genom en liten ökning på vardera mål. 

Detta sker i linje med vad Tierp och Älvkarleby har upplevt efter E4 utbyggnaden mellan 

Uppsala och Gävle. Denna lite försiktiga optimism delar även Västernorrland men menar 

istället att den delen av Gävleborgs län som är mer nordriktad mot Sundsvall än söderut 

mot Gävle har förstärkt sitt arbetsmarknadsmönster med pendling i främst nordlig 

riktning, medan nordupplandskommunerna blev mer inriktade mot Gävle efter 

utbyggnationen och därmed breddat sin arbetsmarknad. Region Gävleborg å andra sidan 

menar att hela regionen mellan Gävle och Sundsvall kommer att sammankopplas och att 

arbetare och studenter kan komma att pendla i både nord och sydlig rikting utan något 

större hinder. 

 

Resultatet av följdfrågorna om vilka förväntningar kommunerna har på 

vägutbyggnationen talar även den sitt klara språk där fokus ligger på hur vägstandarden 

höjs med bättre säkerhet och ökad framkomlighet. Hudiksvall har som enda kommun 

visat intresse av att planlägga ett område vid den nya infarten från E4 till Hudiksvall 

stadskärna. Att andra kommuner inte fått något liknande intresse kan bero på att övriga 

uppgraderingar av E4 fortfarande är i ett tidigt skede med planprocessen. 

 

En förväntning som Trafikverket menar att kommunerna längs med den aktuella sträckan 

bör ha, men tydligen missat, är att själva byggnadsprocessen skapar stora möjligheter för 

tillväxten i regionen. Trafikverket anser nämligen upp till 50 % av det kapital som 

byggnation kostar, omsätts och tillförs ortens näringsliv genom bland annat att privata 

företag kontrakteras och detaljhandeln upplever fler kunder som spenderar mer pengar. 
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3.4 Skillnader på tre- kontra fyrfilsväg 

Besvarandet av frågeställningen i sektion 2.7 om det skulle kunna vara en skillnad och i 

så fall vilken på om E4 skulle byggas om till trefilig eller fyrfiligväg, skedde genom två 

stycken rangfrågor med varsin följdfråga. Svaren på dessa frågor behandlads i 

sektionerna 3.2 och 3.3 avseende dels E4 sträckning mellan Uppsala och Gävle och dels 

sträckan Gävle – Sundsvall. 

 

Figur 9. Kommuners inställning till trefilig- kontra fyrfiligväg på sträckan Uppsala – Gävle. 

 

Resultatet på frågorna som berörde sträckan Uppsala – Gävle (figur 9) visar en stor 

skillnad där de nordliga kommunerna är de som tycker att en fyrfilig väg skulle göra mest 

skillnad för den regionala utvecklingen i den egna kommunen. Denna uppfattning delas 

även utav Region Uppsala. De sydliga kommunerna, likväl de som är närmast belägna 

sträckan, och Region Gävleborg samt Västernorrland, är de som inte anser antalet filer 

gör någon större skillnad för kommunens tillväxt. Den främsta anledningen till skillnaden 

i svaren är att vissa anser att framkomligheten och standarden är sämre på den 

trefiligavägen, vilket anses vara en förutsättning för den regionala utvecklingen. Region 

Uppsala framhäver även att de inte tror att de skulle gynnats alls med en trefilsväg medan 

Västernorrland inte tror att antalet filer har haft sådan stor skillnad så länge vägen 

upprustats från sitt ursprungsläge. De kommuner som inte svarade på dessa frågor var 

Tierp, Nordantig och Sundsvall.  

 

Frågorna om hur kommunens tillväxt skulle påverkas om sträckan mellan Gävle och 

Sundsvall (figur 10) byggs som trefils- eller fyrfilsväg visar väldigt liknande resultat som 

för den södra delen av E4 i föregående stycke. Tre av de norra kommuner tror på en stor 

till mycket stor skillnad i tillväxt, medan fem kommuner  anser att skillnaden blir liten 

eller obefintlig. Tierp och Uppsala kommun valde inte att svara på denna fråga. Samma 

motiv med att framkomligheten och trafiksäkerheten ökar gengöd i alla positiva svar. 

Dessutom anser Nordanstig och Hudiksvall att detta kan möjliggöra bättre 
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pendlingsmöjligheter för arbete och studier, vilket kan vara argumentet för att skillnaden 

skulle vara mycket stor. 

 

Figur 10. Kommuners inställning till en eventuell trefilig- kontra 

fyrfiligväg på sträckan Gävle – Sundsvall. 

 

Region Uppsala, Gävleborg och Västernorrland står i detta fall eniga i sin bedömning att 

trafikmängden inte är lika påtaglig som på den södra sträckan och att antalet filer inte 

skulle göra någon större skillnad så länge mötesfria åtgärder kommer att genomföras. 

Främst tycks det vara en kostnadsfråga. Region Uppsala framhäver även än en gång att 

man inte anser att utbyggnationen kommer ha någon påverkan på den egna regionen. 

 

Trafikverket menar att i båda sträckningar handlar det om, som regionerna varit inne på i 

stycket ovan, att beslutet om det skall bli tre- eller fyrfilig väg baseras på trafikmängden 

på den befintliga vägen. Trafikverkets standard är att om vägen har mellan 10000 och 

15000 fordon per dygn skall det vara trefilig väg och om det är mer än 15000 skall det 

vara fyrfiligt. Trafikverket framhäver även att om det byggs en fyrfiligväg där det är för 

lite trafikflöde får det konsekvenser med en ökad underhållskostnad under expempelvis 

vintertiden eftersom båda fälten används för sällan för att snön skall drivas bort 

automatiskt. Detta innebär att tanken som Hudiksvall kommun framför att om en väg 

skall byggas ut till mötesfriväg, är att det är lika bra att bygga fyra filer på engång, inte 

alltid är ekonomiskt försvarsbart. 

3.5 Projektet E16 

Som förklaras i sektion 1.8, arbetar en sammansatt grupp av kommuner och regioner 

utmed riksvägen mellan Gävle och Oslo, Norge, för att få den omklassificerad till 

europaväg. Av de fyra frågorna som ställdes om denna åtgärd, valde Tierp, Hudiksvall 

och Sundsvall kommun att lämna dessa obesvarade, Uppsala och Östhammar valde att 

enbart svara på den första frågan meden resterande kommuner svarade på samtliga fyra 

frågor.  Detta är en liknande tendens från sektion 3.2 och 3.3, att de kommunerna som 

inte besvara frågorna är de som är situerade längst ifrån det aktuella området. 
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Resultatet på frågan vilken en effekt omklassificeringen av E16 har är, förutom hos 

Västernorrland, genomgående positivt från både kommuner och regioner. Samtliga 

positiva svar menar på att en omklassificering av vägen till europaväg kommer att öka 

regionstorleken eftersom en ökad trafikmängd innebär att ett nytt huvudstråk för 

godstransporter bildas. Det är speciellt kommunerna Hofors, Sandviken och Gävle som 

har höga förväntningar på att omklassificeringen skall generera en ökad utveckling av 

kommunerna. Hofors tror att de får ett attraktivare läge, medan Sandviken anser att 

arbetsmarknadsregionen kommer att förstoras. Gävle kommun menar att det finns en stor 

psykologisk vinst i med att de som ändpunkt kommer att än mer markera Gävles funktion 

som knutpunkt med E4 (väg), Ostkustbanan (järnväg) som Gävle Hamn (sjöfart) då 

Gävle kommer att skyltas hela vägen från Oslo. De enda negativa följder som framhävs är 

att det eventuellt sker en överflyttning av transporter från mer miljövänliga transportslag. 

Sundsvall kommun och Västernorrland betonar att omklassificeringen kan få negativa 

konsekvenser på regionen eftersom godstransporter eventuellt väljer E16 framför 

europaväg 14 som går mellan Sundsvall och Trondheim. 

 

Trafikverket anser att en upprustning av E16 inte kommer att ske per automatik vid en 

omklassificering till europaväg utan menar att en sådan upprustning sker enbart om det 

finns tillräcklig trafikmängd och att samhällsnyttan är stor nog att motivera en sådan 

utbyggnad. Trafikverket håller däremot med Gävle kommun om att den psykologiska 

aspekten på att bli en klassificering av en europaväg inte skall underskattas därför att det 

bevisligen är fler trafikanter som väljer de vägarna. 

3.6 Alternativa finansieringsmöjligheter 

Sammantaget visar resultaten ett positivt intresse av att använda ERUF och OPP som 

finansieringssätt för framtida infrastrukturprojekt. Däremot visar resultatet även att beslut 

om finansieringsmodell ligger hos staten. 

3.6.1 OPP – Offentlig-Privat-Partnerskap 

Som framgår i sektion 1.7 har utbyggnationen av E4 Sundsvall till viss del finansierats 

med en OPP lösning där byggnationen till viss del betalas av Sundsvalls kommun och 

broavgifter medan resterande blir statliga lån till privata bolag. Baserat på detta 

tillfrågades regionerna om dess inställning till en sådan alternativ lösning. Denna fråga 

ställdes enbart till regionerna och Trafikverket därför att kännedom om 

finansieringsformen uppkom först efter att enkäten sänts ut till kommunerna. 
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Både Region Gävleborg, Västernorrland och Trafikverket är eniga att OPP finansiering är 

en väldigt intressant lösning på problemet av att det inte finns tillräckligt med kapital för 

de större infrastrukturprojekten som ligger lågt prioriterade i den nationella 

transportsystemplanen. De är även överens om att det är regeringen som i slutändan 

bestämmer om en sådan lösning kan tillämpas, vilket de hittills varit väldigt restriktiva 

med. Detta tyder på att det är upp till kommunerna och regionerna samt privata 

intressenter att för Trafikverket visa sin vilja att få infrastrukturprojekten genomförda. 

Region Uppsala motsäger de andra regionerna och Trafikverket i denna fråga därför att de 

menar att intresset från den privata sidan är för låg för att kunna driva igenom ett stort 

vägbyggnadsprojekt medan Trafikverket och Västernorrland upplevt en stor efterfrågan 

från privata företag som varit intresserade i E4 Sundsvall projektet. 

 

Samtliga intervjuade anser att det finns flertalet infrastrukturprojekt inom sin egen region 

som bör kunna finansieras på liknade sätt men att det är en politisk fråga huruvida en 

sådan satsning skall komma till stånd. 

3.6.2 ERUF - Europeiska regionala utvecklingsfonden 

Den sista frågan i enkäten, se sektion 2.1.6, behandlar om kommuner är villiga att satsa 

pengar från den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) på 

infrastrukturutbyggnad. Förutsättningen var även att regelverket som i dagsläget 

begränsar sådan användning skulle ändras, vilket skulle innebära mindre pengar till 

övriga projekt som inte har med infrastrukturutbyggnad att göra. 

 

Av de tio svarande var Gävle den enda kommun som ansåg att en sådan möjlighet inte 

skulle gynna dem därför att satsningen på mindre projekt ansågs viktigare, medan Tierp, 

Hofors och Nordanstigs kommuner avböjde kommentar. De resterande sex kommunerna 

var samtliga positiva till en sådan möjlighet. Uppsala kommun menar att det skulle ske så 

länge de bedöms på samma sätt som övriga projekt. Denna åsikt delas även av 

Älvkarleby och Sandviken. Sundsvall anser, som de gör i filfrågan i sektion 3.5, att 

samhällsnyttan måste överväga kostnaden innan en sådan möjlighet skulle övervägas. 

Östhammar och Hudiksvalls kommuner anser att infrastrukturen är mer bestående än 

många ERUF projekt och att ju tidigare dessa infrastrukturinvesteringar sker ju bättre är 

det för regionens utveckling. Denna åsikt delar de även med Region Uppsala som menar 

att alla sätt att driva på infrastruktursatsningar är bra och påpekar även att Sverige satsat 

mycket lite på infrastruktur under många år sett i ett europeiskt perspektiv. 
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3.7 Resultatanalys 

Samtliga respondenter, med några få undantag, anser att infrastrukturförändringarna 

utmed sträckan Uppsala – Sundsvall har en stor påverkan på utvecklingen på regional 

såväl som kommunal nivå. Det finns dock en risk att kommunens egen förlust orsakas av 

en annan kommuns vinst. Förutom att kommunernas trafikplanerare anser att 

infrastrukturen är viktig menar de även att vägbyggnadssidan skall vara den mest 

prioriterade av de fem målen som presenteras i sektion 3.1. Det andra 

transportinfrastrukturmålet, järnvägsbyggnad, bör vara nästföljande prioritet. Av de 

kommuner som svarade på fleralternativsfrågan i sektion 3.1 så var det enbart Tierp som 

rangordnade transportinfrastrukturen med de lägsta rankingpoängen. Samtidigt tyckte 

samma kommun i efterföljande fråga att upprätthållande av en god infrastruktur är det 

som skall prioriteras, vilket kan tyda på ett missförstånd i hur rankingpoängen skulle 

fördelas. Med den nyligen utbyggda E4 och införandet av förbättrade 

pendlingsmöjligheter med tåg drar jag däremot slutsatsen att kommunen anser sig ha 

tillräcklig bra infrastruktur för att inte se en betydande förbättring som nödvändig och 

därmed kan kommunen satsa på att utveckla de andra regionala utvecklingsfaktorerna 

istället. 

 

Förklaringen till att övriga kommuner anser att transportinfrastrukturfaktorerna är en högt 

prioriterad fråga är troligtvis för att dessa kommuner antingen har ett bra transportsystem 

som man är beroende av (exempelvis Uppsala och Gävle), eller så saknar de ett nätverk 

för pendling och godstrafik och anser det en nödvändig faktor för regional utveckling 

(exempelvis Östhammar, Hudiksvall och Sundsvall). Regionerna delar dessa kommuners 

åsikt vilket förmodligen är ett resultat av att alla tre regioner har utsatta områden som är 

situerade långt från de viktiga och prioriterade infrastrukturstråken. Således måsta 

regionerna ta detta i beaktning eftersom dessa områden behöver ytterligare satsningar på 

förbättringar av transportmöjligheterna. 

 

Svaren i sektion 3.2 och 3.3 pekar båda mot att en utbyggnation av E4 främjar de 

kommuner och regioner som är lokaliserade närmast utbyggnationen medan ju längre 

ifrån man kommer, desto mer minskar förväntningarna. Den sista tendensen märks mest i 

den nord-sydliga riktningen därför att de norra kommunerna visar klart mer fallenhet för 

E4 södra utbyggnation, än de södra kommunernas intresse för E4 utbyggnationerna i norr. 

Detta bevisar den starka dragningskraften som Stockholm-Mälarregionen har på hela 

studiens undersökningsområde. Detsamma gäller regionernas åsikter där Region Uppsala 

närmast struntar i E4 utbyggnationen vid Sundsvall för egen del. Regionen kunde istället 
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välja att se möjligheterna som Västernorrland, genom att resetiden förkortats med 

uppemot 30 minuter vid Uppsala för transporter söderut vilket innebär på längre sikt en 

regionförstoring norrut eftersom mer trafik troligtvis kommer att komma den vägen 

genom Uppsala län. Västernorrland menar också att ytterligare förbättringar på den norra 

sträckan av E4 kommer att förkorta transporttiderna än mer vilket möjliggör för företag 

att utvidga sin marknadsregions rikting än mer mot Uppsala. De största effekterna avser 

in- och utpendling till arbetsmarknader samt nyinflyttning. Slutsatsen är att det är dessa 

effekter som främst utgör den regionala utvecklingen där infrastruktur är den drivande 

faktorn. 

 

Den största splittringen i resultatet återfinns i sektion 3.4 där frågorna handlar om det 

skulle bli någon skillnad på den regionala utvecklingen om en vägutbyggnad skulle ske 

som trefilig eller fyrfilig väg. Det är främst Hudiksvall kommun som anser att en 

fyrfilsväg alltid är att föredra, eftersom en trefilsväg anses behövas byggas ut än en gång 

när trafiken efterhand ökar. Motparten i denna skiljeaktighet är Sundsvalls kommun som 

är inne på Trafikverkets linje vilket innebär att en trefilsväg gott och väl tillgodoser 

samma behov som fyrfilsvägen om mängden trafik inte nödvändigtvis kräver fyra körfält. 

Eftersom Trafikverkets beräkningsmodell anser att för lite trafik kan få större negativa 

konsekvenser vid fyra filer än tre då underhållet, framförallt vintertid ökar för 

fyrfilsvägen, dras slutsatsen att storleken av den påverkan som sker på den regional 

utveckling av ett vägbyggnadsprojekt inte är särskilt beroende på hur många körfält som 

byggs. Denna slutsats gäller enbart så länge Trafikverkets modell anser att trefiler är 

tillräckligt för den trafikmängd som finns och att inte den avgörande faktorn på beslutet 

är att finansieringen inte räcker till. 

 

Åsikter om E16 projektet i sektion 3.5 följer samma tendenser som för E4 mellan 

Uppsala – Gävle (sektion 3.2) och Gävle – Sundsvall (sektion 3.3). Ju närmare 

kommunen eller regionen är den aktuella vägsträckan som skall förändras, ju mer tror 

man att utbyggnationen kommer att utveckla den regionala tillväxten, samt att 

förväntningarna är större på denna utveckling. För E16 projektet gäller det däremot inga 

fysiska ingrepp, utan en förändring omklassificering från riksväg till europaväg. 

Slutsatsen av detta är att förändringar på det psykologiska planet av en väg, så som en 

omklassificering, kan ha en liknande effekt på den regionala utvecklingen om än inte lika 

omfattande. De kommuner som tillsammans med Region Gävleborg anser att 

omklassificeringen kommer ha en positiv inverkan på tillväxten på dess region nämner 

först och främst att det är turisttrafiken som kommer öka därför att fler trafikanter 

automatisk kommer att välja vägen eftersom de förväntar sig en bättre standard och 
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skyltning. Denna slutsats gäller trots att standarden och skyltningen inte per automatik 

blir bättre. Trafikverket har observerat liknande fall, exempelvis E14 mellan Sundsvall 

och Trondheim vilket inneburit att den ökade trafikmängden bidragit till att vägen 

upprustats efterhand. Därmed skapas samma förutsättningar som nutidens E4 sträcka 

mellan Gävle och Sundsvall där den ökade trafikmängden tvingar Trafikverket till en 

upprustning, vilket innebär att kommuner kan förvänta sig en vidareutveckling av 

regionen.  

 

Den sammantagna slutsatsen för E16 projektet är alltså att en status ändring, såsom en 

omklassificering av en väg till europaväg, kan med de rätta förutsättningarna ha en 

liknande påverkan på den regionala utvecklingen som en större fysisk förändring, såsom 

en utbyggnad av en väg inom samma region. Intressenterna kan däremot inte räkna med 

att en påverkan på den regionala utvecklingen sker inom samma tidsrymd som vid en 

fysisk förbättring eftersom trafikmönstret måste ges tid till att anpassas. 

 

Synen på att kunna använda stödpengar från den europeiska regionala utvecklingsfonden 

(ERUF) för att finansiera för lågt prioriterade infrastruktursatsningar i den nationella 

transportsystemplanen överensstämmer mångt om mycket med övriga resultatet. 

Kommuner och regioner som ännu anser sig behöva avsevärda infrastrukturinsatser 

(exempelvis Västernorrland och Hudiksvall) är villiga att utnyttja möjligheten, medan de 

kommuner som redan har bra transportsystem (exempelvis Uppsala och Gävle) är 

avsevärt mer restriktivare. Däremot går Sundsvall kommun mot sin region 

(Västernorrland) och är inne på Uppsala och Gävles mer restriktivare linje. Region 

Uppsala anser att alla sätt att kunna driva infrastruktursatsningar är bra, en syn som inte 

delas av Uppsala kommun. Denna konflikt exemplifierar nivåskillnaderna mellan 

kommun och region, där kommunen tänker på sig själv i första hand medan regionen har 

det övergripande ansvaret över samtliga kommuner i regionen som den inte kan överge. 

Att de flesta kommunerna ändå är övervägande positiva till att använda ERUF medel till 

infrastrukturförbättringar kan även avläsas i sektion 3.1 där målen innovation och 

entreprenörskap, vilket är ett av ERUF mål, var bland de lägst prioriterade, medan 

transportinfrastrukturen högst prioriterad. Att ta i beaktning är dock att det är 

övervägande trafikplanerar i kommunerna som besvarat enkäten vilket innebär att utfallet 

med liknande frågor till exempelvis en näringslivslobbyist kunnat skilja sig väsentligt 

 

Finansiering genom offentlig-privat-partnerskap (OPP) anses som ett väldigt attraktivt 

alternativ till den vanliga statliga finansieringen av samtliga regioner och Trafikverket. 

Däremot anser Region Uppsala att det inte finns något intresse från privata byggbolag 
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och finansiärer, vilket är en tvivelaktig som inte delas av Västernorrland och 

Trafikverket. Dom har enbart haft positiva erfarenheter med den privata sektorn vid 

planeringen av E4 Sundsvall utbyggnation. Dessutom har E4 byggnationen vid Sundsvall 

haft ett stort antal intressenter under upphandlingen och driver igenom projektet med ett 

konsortium av fyra privata bolag. Utöver detta är ändå slutsatsen att det är statens 

inställning som stoppar en finansieringsmodell som bygger på OPP då det ekonomiska 

riskerna inte varit försvarbara. 
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4 Diskussion 

Baserat på det arbete som utförts i tidigare avsnitt, tolkar denna sektion resultaten av 

undersökningen, vilken relevans resultatet har jämfört med tidigare studier, samt vilka 

konsekvenser resultatet kan medföra. Slutsatserna som dragits av studien är den 

avslutande delen. 

4.1 Metoddiskussion 

Metoderna med semi-strukturerade enkäter som sändes ut till kommunerna och intervjuer 

med regioner och Trafikverket visade sig vara tvedelat positivt och negativt. Utöver att 

bekräfta tidigare studiers slutsatser undersöktes även obesvarade frågeställningar från 

tidigare frågeställningar. Även egna nya slutsatser kunde dras. Metoden hade däremot 

vissa begränsningar i enkätdelen eftersom de öppna svarsalternativfrågorna inte blev så 

utförligt besvarade som hade förväntats. Genom att använda enkäter finns även risken att 

några blir obesvarade. Detta innebär såklart en felkälla. Att genomföra kommande studier 

med bara intervjuer kan vara något att eftersträva. Däremot kan vissa fasta flervalsfrågor 

ställas för att möjliggöra en noggrannare jämförelse av beslutsnivåerna. Vid ytterligare 

studier av OPP finansieringsmöjligheter bör samtliga intressenter ge sin åsikt eftersom 

frågan i denna studie enbart diskuterades under intervjuerna. Den lägre beslutsnivån med 

kommuner kan ha andra åsikter därför att de representerar ett mindre geografiskt område.  

 

Ett bottom-up perspektiv möjliggjorde en djupare analys av tidigare kända 

frågeställningar eftersom frågor kunde ställas till ansvariga inom de olika beslutsnivåerna. 

Detta är den viktigaste slutsatsen att dra utifrån metodiken. På så vis kunde de långsiktiga 

regionala utvecklingsfaktorerna som påverkas av infrastrukturen (Gkritza et al, 2008) 

undersökas utan svårtolkade statistiska metoder. Däremot har säkerheten som statistiska 

metoder, liksom dem Gkritza et al (2008) använder, medför inte kunnat uppnås i denna 

undersökning, utan resultatet är väldigt beroende på hur jag som undersökare tolkar de 

tillfrågades svar. Dock, som det redan påpekats så var det just denna möjlighet att direkt 

ställa frågor till ansvariga på de olika beslutsnivåerna som jag velat uppnå med den 

använda metoden. Dessutom kunde andra frågor undersökas, exempelvis 

finansieringsfrågorna. Ytterligare betänklighet bör nämnas om intervjudelen i metoden 

då, trots att frågor skickats ut i förhand, respondenten inte hade en särskilt lång betänketid 

när frågor väl ställdes. Jag anser dock att den möjligheten för diskussion och resonemang 

de intervjuade fick överväger nämnda nackdel. Enkäterna i sin tur uppnådde den raka 

motsatsen då de svarande fick gott om betänketid (flertalet dagar i jämförelse med ca. 1 
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timma som telefonintervjuerna tog) men att ett skrivet svar i en enkät tenderar att så 

kortfattat som möjligt. 

4.2 Resultatdiskussion 

Studier, likt denna, började inte undersöka infrastrukturens påverkan på den regionala 

utvecklingen förrän slutet på 1980-talet. Innan dess hade forskarna försökt beskriva 

regioners ekonomiska pendlingar med andra modeller. Sedan Aschauer presenterade sina 

teser (1989) har infrastrukturen därefter haft högsta prioritet vid forskningen på regioners 

utveckling. Redan tidigt har den samstämmiga slutsatsen bland studierna varit att frågan 

inte är om regioner påverkas av infrastrukturen, utan hur väsentlig denna inverkan är på 

tillväxten (Tegnér, 2007). Samtliga resultat i denna studie bekräftar Gramlich (1994), 

Isacsson & Hultkrantz (2004) och Tegnérs (2007) slutsatser som innebär att 

infrastrukturen har en stor påverkan på utvecklingen på den regionala så väl som 

kommunala nivån.  

 

Ett annat tidigt resultat som bekräftas är att närheten till infrastruktursatsningar är kopplat 

till hur stor påverkan de utsätts för. Dessutom verifieras även Gkritza et al (2008) 

slutsatser att en vägs kapacitet (i denna studies fall trefilig- kontra fyrfiligväg) inte har 

någon större påverkan på regionernas utveckling, så länge som en förbättring sker av den 

befintliga vägen. Miller, Hoel & Ellingtons (2009) studie om prioriteringsordningens 

infrastrukturprojekt har denna studie också bekräftat. Samtliga projekt utmed E4 

sträckning som denna studie analyserat anses som stora. Flertalet projekt har väntat över 

20 år därför att projekten har varit för lågt prioriterade för att få finansiering. 

 

Detta examensarbete bekräftar Isacsson & Hultkrantz (2004) slutsats att det finns metoder 

som kan utvärdera de tillgänglighetsmått de anser är nödvändiga för att beskriva den 

regional utveckling. Studien undersökte även Gramlich (1994) frågeställning om 

alternativa finansieringsmöjligheter till investeringar i infrastrukturen. Resultatet var 

väldigt positivt för de två alternativen som analyserades. Vidare visar denna studie, att 

transportsystemen har högsta prioritet av regionala utvecklingsfaktorer, i alla fall bland 

trafikplanerare. Bland annat Aschauer (1989), Gramlich (1994) och Tegnér (2007) menar 

visserligen att väginfrastrukturen har en stor påverkan tillsammans med de andra 

infrastrukturfaktorerna. Denna studie visar att just väginfrastruktur bör prioriteras. 

 

Denna studie visar att metoden har medverkat till att resultat från olika beslutsnivåer 

kunnat jämföras. Detta har visats främst genom hur kommunerna och regionerna tycker 
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och tror att förändringarna på E4 sträckning mellan Uppsala och Sundsvall påverkat den 

egna regionala utvecklingen. Här framgår mämligen att kommunerna som är situerade 

längre ifrån vägförändringen anser sig mindre påverkade än regionen de är situerade i. 

Regionen ser dock detta ur ett större perspektiv. Samma slutsats påvisas i resultatet ur 

E16 projektet, samt de alternativa finansieringsmöjligheterna. 

 

Dessutom framgår det tydligt hur hela undersökningsområdet är påverkade, mer eller 

mindre, av Stockholm-Mälarregionen. Denna faktor fanns inte i åtanke vid studiens start, 

och vid efterföljande studier av enskilda sträckor av transportinfrastruktur bör sådana 

stora arbetsmarknadsregioner tas i åtanke vid utformning av frågeställningar. Intressanta 

frågeställningar för framtida studier ur detta perspektiv kan nämligen vara hur en region 

som Stockholm-Mälarregionen påverkar en viss regions utveckling, eller var påverkan 

från en stark arbetsmarknadsregion som Stocknolm-Mälarens slutar. 

 

Vidare har detta examensarbete bekräftat Isacsson och Hultkrantz (2004) sammanfattade 

teori om att en undervärdering av betydelsen på att undersöka nya möjliga 

tillgänglighetsmått kan vara olyckligt. Den psykologiska effekten av en omklassificering 

till europaväg bevisligen leder till större trafikmängd och i slutändan en eventuell fysisk 

uppgradering av vägen. Detta innebär att de små investeringarna i infrastrukturen i 

slutändan kan leda till större investeringar, vilket strider emot Gkritza et al (2008) slutsats 

att det alltid lönar sig att finansiera ett fåtal stora infrastrukturprojekt än en större mängd 

mindre.  

 

Många anser att de alternativa finansieringsmöjligheterna ERUF och OPP ger intressanta 

möjligheter till att kunna satsa på infrastrukturprojekt som ligger utanför budgetramen. 

Medan ERUF alternativet stoppas av omfattande regelverk om hur stödpengar skall 

fördelas, så är det osäkerheten i finansieringen från statens sida som hindrar att fler OPP 

projekt startas än vad som idag finns. En regeländring för att kunna driva 

infrastruktursatsningar med ERUF medlen anses som väldigt svårt att få till stånd. Detta 

för att det är den sittande regeringen som bestämmer över vilka riktlinjer ERUF skall ha 

och vid en regeländring med ingen ökning av kapitalet, kommer väldigt många 

intressenter att höja rösten mot förslaget vilket Västernorrland och Region Gävleborg 

gjort i denna studie. Denna slutsats grundar sig på att mycket av de stödmedel som skulle 

gå till regioner utanför huvudstråken för näringslivet (vilket ofta ligger vid stora 

infrastrukturobjekt) skulle försvinna och satsas där det igentligen inte skulle gynna deras 

del av regionen. Detta i sin tur skulle anses fatalt för en regerings möjligheter att i nästa 
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mandatperiod sitta kvar med makten, eftersom resultatet av regeländringen skulle stänga 

en av dörrarna till utvecklingen av ett utsatt område. 

 

OPP i sin tur har alla möjligheter att kunna utvecklas och implementeras i det svenska 

infrastruktursatsningssystemet. Flertalet studier pekar på framgångar i internationella 

projekt (Länsstyrelsen Västernorrland, 2007; Sveriges Byggindustrier, 2004). Det är 

enbart statens osäkerhet om hur lönsam denna lösning är, som blockerar framtida 

satsningar. I detta läge ligger mycket fokus på hur de två provprojekten vid Sundsvall och 

Motala genomförs och utvecklas.  

4.3 Slutsatser 

Den första frågeställningen är till vilken grad väginvesteringar påverkar den regionala 

utvecklingen hos de utvalda kommunerna och regionerna utmed E4 sträckning mellan 

Uppsala – Sundsvall. Slutsatsen är att väginvesteringar på ett positivt sätt påverkat 

samtliga intressenters regionala utveckling. Det finns en tydlig sydgående dragningskraft 

hos samtliga kommuner och regioner. De nordliga kommunerna anser sig mer påverkad 

av de sydliga förändringarna än tvärt om. De psykologiska effekterna på en eventuell 

omklassificering (E16) anses också ha en stor betydelse för en regions tillväxt. Däremot 

anses skillnader mellan en trefilsväg och en fyrfilsväg inte ha någon större betydelse på 

den regionala utvecklingen så länge trefilsbyggnationen blir av. 

 

Nästa frågeställning handlar om hurvida den använda metoden uppvisar nya resultat i 

jämförelse med tidigare forskning. Slutsatsen är att resultatet från både enkäter och 

intervjuer är sinsemellan konsistenta. Det framgår att metoden svarat på tidigare 

frågeställningar om; att storleken på investeringen inte har någon större betydelse utan ett 

det viktigaste är att en förbättring sker (Gkritza et al, 2007); att infrastruktur förbättringar 

alltid för med sig en samhällelig tillväxt (Tegnér, 2007). Metoden svarar även på tidigare 

rapporters obesvarade frågeställningar om; till vilken grad infrastruktur-satsningarna 

påverkar den samhälleliga tillväxten (Tegnér, 2007); att använda en metod för att till viss 

del använda tillgänglighetsmåtten som parameter för den regionala utvecklingen 

(Isacsson & Hultkrantz, 2004); att undersöka hur kommuner och regioner ställer sig till 

nya finansieringsmöjligheter som ett sätt att ändra och till viss del optimera framtida 

infrastruktursatsningar (Gramlich, 1994). Den använda metoden påvisar även, för 

forskningsområdet, nya frågeställningar om hur det undersökta området mellan Uppsala 

och Sundsvall har upplevt och kan tänka sig uppleva infrastruktursatsningar och dess 

påverkan på den regionala utvecklingen. Den viktigaste följden av den använda metoden 
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var att en genomgång av de olika statliga hierarkiska nivåernas ställningstagande kunde 

utvärderas ur ett bottom-up perspektiv på en och samma gång.  Däremot föreslås det att 

framtida studier enbart skall genomföras med intervjuer, eftersom enkätens frågor ofta 

lämnades obesvarade. 

 

Den sista frågeställningen är hur berörda kommuner och regioner tar ställning till att 

använda alternativa vägfinansieringssätt för att på så vis öka vägutbyggnationen och 

därmed den regionala utvecklingen. Slutsatsen är att en övervägande majoritet bland 

kommuner och regioner vill använda de alternativa finansieringsformerna ERUF och 

OPP för att bekosta lågt prioriterade infrastrukturprojekt. Däremot anses det att 

implementeringen av ERUF blir avsevärt mycket svårare än OPP, eftersom det krävs 

regelverksändringar av staten vilken kan missgynna regioner som tidigare fått ERUF-

bidrag.  

 

Framtida studier, tid och insatser med detta arbete som grund, bör inriktas på exempelvis; 

en uppföljning av E4 Gävle – Sundsvall när sträckan är färdigbyggd och se om 

förväntningarna från de tillfrågade besannats. En djupare analys i hur de psykologiska 

effekterna i E16 projektet och dess påverkan på den regionala utvecklingen är också 

önskvärd, hur arbetet med alternativa finansieringsmöjligheter fortskridit. Vad som 

knappt berörs inom denna studie är utbyggnationen av järnvägsinfrastrukturerna. 

 

Således finns fortfarande ytterst intressanta och angelägna områden kvar att studera.  



42 

 

5 Referenser 

Andersson, R.  & Söderberg, B. (2009) ‘Financing roads and railways with decentralized 

real estate taxes: the case of Sweden’, The Annals of Regional Science,SpringerLink 

[Online] Tillgänglig vid: http://www.springerlink.com/ (Åtkomst: 10 maj 2010). 

 

Aschauer, D. A. (1989) ‘Is public expenditure really productive?’, Journal of Monetary 

Economics, 23 (2), s. 177-200 ScienceDirect [Online] Tillgänglig vid: 

http://www.sciencedirect.com/ (Åtkomst 10 maj 2010). 

 

Balfors, B. & Schmidtbauer, J. (2002) ‘Swedish guidelines for strategic environmental 

assessment for EU structural funds’, European Environment, 12, s. 35-48 Wiley 

InterScience [Online]. Tillgänglig vid: http://www.interscience.wiley.com (Åtkomst: 15 

mars 2010). 

 

Banverket Vägverket Transport Styrelsen & Sjöfartsverket (2009) Förslag till 

Nationellplan för transportsystemet 2010-2021, kortversion.  

 

Clement, K.  & Batchler, J. (1997) ’Regional development and environmental gain: 

strategic assessment in the EU structural funds’, European Environment, 7, s. 7-15 Wiley 

InterScience [Online]. Tillgänglig vid: http://www.interscience.wiley.com (Åtkomst: 15 

mars 2010). 

 

Europaväg 16. (2010) [Online] Tillgänglig vid: http://www.e16.se/ (Åtkomst: 20 maj 

2010). 

 

Gill, Bengt (2010) Hudiksvall kommun: muntl. Intervju 21 04 2010 

 

Gkritza, K., Sinha, K. C., Labi, S. & Mannering, F. L. (2008) ‘Influence of highway 

construction projects on economic development: an empirical assessment’, The Annals of 

Regional Science, 42 (3), s. 545-563 SpringerLink [Online] Tillgänglig vid: 

http://www.springerlink.com/ (Åtkomst: 10 maj 2010). 

 

Gramlich, E. M. (1994) ‘Infrastructure investment: A review essay’, Journal of Economic 

Literature, 32 (3), pp.1176-1196 JSTOR [Online] Tillgänglig vid: : http://www.jstor.org/ 

(Åtkomst: 3 mars 2010) 

http://www.springerlink.com/content/100498/?p=229ace5bdc5d4f3aad3e66147efc0e3c&pi=0
http://www.springerlink.com/content/100498/?p=229ace5bdc5d4f3aad3e66147efc0e3c&pi=0


43 

 

 

Gävle Hamn. (2010) Det går bra för Gävle Hamn. Gävle: Gävle Hamn AB. 

 

Isacsson, G. & Hultkrantz, L. (2004) Infrastruktur och tillväxt: En litteraturöversikt. 

Örebro: Väg- och transportforskningsinstitutet, (VTI notat 28 – 2004). 

 

Key, J. (2010) 

 

Kungsberget. (2010) Tillgänglig vid: http://www.kungsberget.se/ (Åtkomst: 23 maj 

2010). 

 

Loberg, Nina (2010) Länsstyrelsen Västernorrland: tele. Intervju 18 05 2010 

 

Länsstyrelsen Västernorrland. (2007) PM – Offentlig Privat Samverkan (OPS) E4 

Sundsvall. Härnösand: Länsstyrelsen Västernorrland. 

 

Länsstyrelsen Västernorrland. (n.d.) Offentligt–Privat Partnerskap (OPP) E4 Sundsvall. 

Härnösand: Länsstyrelsen Västernorrland & Handelskammaren Mittsverige. 

 

Lundberg, Magnus (2010) Trafikverket: tele. Intervju 20 05 2010 

 

Miller, J. S., Hoel, L. A., & Ellington, D. B., (2009) ‘Can highway investment policies 

influence regional growth?’, Socio-Economics Planning Sciences, 43, s. 165-176 

SienceDirect [Online] Tillgänglig vid: : http://www.sciencedirect.com/ (Åtkomst: 6 maj 

2010). 

 

Nationalencyklopedin. (2010a) Tillgänglig vid: http://www.ne.se/lang/ekonometri 

(Åtkomst: 25 maj 2010). 

 

Niedomysl, T. (2006) ‘Residential preferences for interregional migration in Sweden: 

demographic, socio-economic and geographical determinants’, i T. Niedomysl, Migration 

and Place Attractiveness, PhD thesis, Geografiska regionstudier 68; Department of Social 

and Economic Geography, Uppsala: Uppsala Universitet. 

 

Nordanstigs kommun. (2010) Tillgänglig vid: http://www.nordanstig.se/ (Åtkomst 23 maj 

2010). 

 



44 

 

Regionförbundet Uppsala. (2008) Upplänsk drivkraft: Regionalt Utvecklingsprogram för 

Uppsala län. Uppsala: Uppsala kommunfullmäktige. 

 

Region Gävleborg. (2009) Möjligheter nära dig: Regionalt utvecklingsprogram 

Gävleborg 2009-2013. Gävle: Region Gävleborg. 

 

Region Gävleborg. (2010) Tillgänglig vid: http://www.regiongavleborg.se/ (Åtkomst: 17 

maj 2010). 

 

Riksrevisionsverket. (1994) Infrastrukturinvesteringar – en kostnadsjämförelse mellan 

plan och utfall i 15 större projekt inom Vägverket och Banverket. Stockholm: 

Riksrevisionsverket – Avdelningen för Effektivitetsrevision, (RRV 1994:23). 

 

Rönnblom, Margareta (2010) Regionförbundet Uppsala: tele: Intervju 12 05 2010 

 

Stockholm-Uppsala Life Science (2010) Tillgänglig vid: http://www.suls.se/ (Åtkomst: 

18 maj 2010). 

 

Sveriges Byggindustrier. (2004) Infrastruktur: ekonomisk tillväxt – finansiering. 

Stockholm: Sveriges Byggindustrier. 

 

Söderhamns kommun. (2010) Tillgänglig vid: http://www.soderhamn.se/ (Åtkomst: 23 

maj 2010). 

 

Tillväxtanalys. (2009) Regional tillväxt 2009: En rapport om tillstånd och utveckling i 

Sveriges FA-regioner. Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 

analyser, (Rapport 2009:12). 

 

Tillväxtverket. (2010) Förverkligade idéer för regional konkurrenskraft och 

sysselsättning - Projekten inom EU:s regionala strukturfondsprogram i Norra 

Mellansverige under perioden 16 augusti 2007-30 juni 2009. Stockholm: Tillväxtverket, 

(Info 0063). 

 

Tegnér, G. (2007) Samband mellan infrastruktur och produktivitet. Östersund: Institutet 

för Tillväxtpolitiska Studier, (R2007:002). 

 



45 

 

Trafikverket. (2010a) Tillgänglig vid: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/Projektmall-med-projektstartsida/ 

Åtkomst: 25 maj 2010. 

 

Trafikverket. (2010b) Tillgänglig vid: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Gavleborg/Projektmall-med-projektstartsida1/ 

Åtkomst: 25 maj 2010. 

 

Trafikverket. (2010c) Tillgänglig vid: 

http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Vasternorrland/E4-Sundsvall/ Åtkomst at: 25 

maj 2010. 

 

Trost, J. (1997) Kvalitativa intervjuer. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Trost, J. (2007) Enkätboken. 3 uppl. Uppsala: Studentlitteratur. 

 

Vägverket. (2007) En efterlängtad väg: E4 Uppsala-Mehedeby. Eskilstuna: Vägverket 

Region Mälardalen. 

 

Västernorrlands Län. (2005) Vision Västernorrland 2010: Strategi för hållbar regional 

utveckling. Härnösand: Västernorrlands län. 

 

Wigren, Lena (2010) Region Gävleborg: muntl. Intervju 24 05 2010 

 

Wij Trädgårdar. (2010) Tillgänglig vid: http://www.wij.se/ (Åtkomst: 23 maj 2010). 



46 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Enkätundersökning 

Hej!  

Jag heter Brent Godman och studerar det sista året på Geomatikprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Som ett avslutande moment skriver jag mitt examensarbete som 

handlar om hur utbyggnationen av Europaväg 4 mellan Uppsala och Sundsvall har haft, 

och kan tänkas få för påverkan på den regionala utvecklingen för kommunerna längst 

med sträckan. 

 

Enkäten är uppbyggt i fyra avsnitt. Det första behandlar en allmän uppfattning av vilka 

områden ni tror påverkar regional utveckling mest. Andra sektionen behandlar E4:ans 

utbyggnad mellan Uppsala och Gävle medan tredje hanterar frågeställningar om E4:ans 

sträckning norrut från Gävle till Sundsvall. Fjärde avsnittet består av en 

dilemmafrågeställning om hur EUs strukturfonds pengar eventuellt kan användas. 

 

Enkäten går ut till representanter inom planerings- och infrastrukturfrågor hos de 

kommuner som är situerade längst med den aktuella vägsträckan. Svaren kommer att 

användas i en kvantitativ analys där resultatet skall ge mig kommunernas syn på hur 

viktigt infrastruktursatsningar är för utvecklingen av kommunen i ett regionalt perspektiv 

och där kommunernas resonemang kommer att ställas mot varandra. 

 

Det framgår vid frågorna hur ni skall svara på enkäten elektroniskt. Glöm inte att först 

spara svaren i en ny fil innan ni sänder tillbaka den via e-post. Svaren skulle jag vilja få 

tillbaka via e-posten: thefroggs@hotmail.com, senast onsdag 5 maj 2010.  

 

Jag kan även komma att höra av mig om komplimenterade av vissa uppgifter om det 

anses nödvändigt. 

 

Vid intresse finns möjlighet att få tillgång till examensarbetet efter min redovisning den 

11 juni, var vänlig hör av Er för mer information.  

 

Jag är mycket tacksam för Er medverkan!  

 

Tveka inte att kontakta mig om ni undrar över något.  

 

Vänliga Hälsningar  

Brent Godman, 073 - 760 13 15 

thefroggs@hotmail.com  

 

Handledare:  

Janne Margrethe Karlsson, 026 – 64 89 37  

Högskolan i Gävle 

Akademin för teknik och miljö 
Avdelning för industriell utveckling, IT och samhällsbyggnad 

jmk@hig.se  
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E4:ans påverkan på den regionala utvecklingen 

Kommunens Uppgifter 

Ange informationen i de skuggade områdena. 

Namn  

Befattning  

Kommun  

Avdelning  

Antal medarbetare  

Telefonnummer  

E-post  

 

Avsnitt 1 

Fråga 1: I vilken rangordning skulle ni lista följande objektiv som ni anser är 

viktiga när det kommer till regional utveckling inom Er kommun? 

Ange en siffra i vänster kolumn mellan 1-5 där 1 är högst i rang. 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga 2: Hur resonerar ni i Fråga 1? Skulle ni vilja framhäva ett annat 

område inom regional utveckling som viktig inom Er kommun? 

Skriv ditt svar inom det skuggade området, det utökas automatiskt om ni behöver mer utrymme. 

 

 

Fråga 3: Vilken sorts näringslivsstruktur har Er kommun?? 

Resonera i den skuggade området vilken näringsgren anställer flest personer, har störst inverkan 

på näringslivet och är mest betydelsefull för Er kommun. Området utökas automatiskt om ni 

behöver mer utrymme. 

 

 

 Stöd för nystartade företag 

 Stöd till innovationer och entreprenörskap 

 Satsning på förbättrad kollektivtrafik 

 Satsning på förbättrad infrastruktur inom vägbyggnad 

 Satsning på förbättrad infrastruktur inom 

järnvägsbyggnad 
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Avsnitt 2: Sträckan Uppsala - Gävle 

Fråga 4:Har Er kommun märkt någon tydlig utveckling efter det att E4an 

har byggts ut till fyrfilig motorväg mellan Uppsala och Gävle utifrån följande 

faktorer i er region? 

Markera ditt val genom att skriva bokstaven X i lämplig ruta, vänligen markera enbart ett val per 

rad. Erfordrar ni ytterligare alternativ kan ni specificera detta i det skuggade området under 

”Annat”. 

 Ökat 

mycket 

Ökat 

lite 
Oförändrad 

Minskat 

lite 

Minskat 

mycket 

Inflyttning av invånare      

Antal företagsnystarter      

Arbetspendling TILL 

kommunen vilket 

möjliggjorts genom E4:ans 

utbyggnad 

     

Arbetspendling FRÅN 

kommunen vilket 

möjliggjorts genom E4:ans 

utbyggnad 

     

Befintliga företags 

nyanställningar 
     

Annat      

  

 

Fråga 5: Har ni märkt av någon annan utveckling inom Er kommunen som 

kan relateras till utbyggnaden av E4:an mellan Uppsala och Gävle inom ett 

regionalt plan? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

Fråga 6: Hade ni några förväntningar på utbyggnaden av E4:an mellan 

Uppsala och Gävle som har uppfyllts? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 



49 

 

 

Fråga 7: Hade ni några förväntningar på utbyggnaden av E4:an mellan 

Uppsala och Gävle som inte har uppfyllts? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 
 
 

 

Fråga 8: Har utbyggnationen av E4:an mellan Uppsala och Gävle gynnat 

olika områden inom Er kommunen olika? Om ja, har ni vidtagit några 

åtgärder för att minska denna negativa påverkan? (Främst riktad mot 

kommuner på den aktuella sträckan) 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

Fråga 9: Vilken skillnad på den regionala utvecklingen tror Er kommun att 

det hade varit om E4:ans sträcka Uppsala – Mehedeby hade byggts som en 

trefilsväg, istället för dagens fyra filar? 

Markera ditt val genom att skriva bokstaven X i lämplig ruta, vänligen markera enbart ett val per 

rad. 

Mycket stor skillnad Stor skillnad Liten skillnad Obefintlig skillnad 

    

 

Fråga 10: Hade skillnaden varit positiv eller negativ? Vänligen motivera Ert 

val av E4:ans påverkan av den regionala utvecklingen enligt scenariot i 

Fråga 9. 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 
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Avsnitt 3: Sträckan Gävle - Sundsvall 

Fråga 11: Hur tror ni att utbyggnaden av E4:an norrut mellan Gävle och 

Sundsvall till mötesfri väg (tre- alternativt fyrfilig väg) kommer att påverka 

följande faktorer i er region? 

Markera ditt val genom att skriva bokstaven X i lämplig ruta, vänligen markera enbart ett val per 

rad. Erfordrar ni ytterligare alternativ kan ni specificera detta i det skuggade området under 

”Annat”. 

 Ökat 

mycket 

Ökat 

lite 
Oförändrad 

Minskat 

lite 

Minskat 

mycket 

Inflyttning av invånare      

Antal företagsnystarter      

Arbetspendling TILL 

kommunen vilket 

möjliggjorts genom E4:ans 

utbyggnad 

     

Arbetspendling FRÅN 

kommunen vilket 

möjliggjorts genom E4:ans 

utbyggnad 

     

Befintliga företags 

nyanställningar 
     

Annat      

  

  

Fråga 12: Har ni märkt av någon annan utveckling inom Er kommunen som 

kan relateras till utbyggnaden av E4:an mellan Gävle och Uppsala inom ett 

regionalt plan? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

Fråga 13: Vilka andra förväntningar har Er kommun på utbyggnaden av 

E4an mellan Gävle och Sundvall? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

 



51 

 

Fråga 14: Vilken skillnad på den regionala utvecklingen tror Er kommun att 

det hade varit om E4:ans sträcka Gävle-Sundsvall hade byggts som en 

fyrfilsväg i hela sträckningen istället för dagens väg med växelvis tre och fyra 

filar? 

Markera ditt val genom att skriva bokstaven X i lämplig ruta, vänligen markera enbart ett val per 

rad. 

Mycket stor skillnad Stor skillnad Liten skillnad Obefintlig skillnad 

    

 

Fråga 15: Hade skillnaden varit positiv eller negativ? Vänligen motivera Ert 

val av E4:ans påverkan av den regionala utvecklingen enligt scenariot i 

Fråga 14. 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

Avsnitt 4 

Fråga 16: Det finns ett stort projekt som pågår för att få sträckan Gävle-Oslo 

klassad som en Europaväg (www.e16.se).  Hur ser Er kommun på denna 

utveckling? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

Fråga 17: Vilka följder kan E16-projektet ha för Er kommuns 

näringslivsstruktur?  

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

http://www.e16.se/
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Fråga 18: Vilka följder av ett genomfört E16-projekt skulle Er kommun se 

som positiva? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

Fråga 19: Vilka följder av ett genomfört E16-projekt skulle Er kommun se 

som negativa? 

Resonera fritt i det skuggade området, behövs mer utrymme skapas detta automatiskt. 

 

 

 

Dilemmafrågeställning 

Tillväxtverket tillhandahåller en stor mängd stödpengar (195 resp. 120 milj. euro i 

Norra Mellansverige- och Östra Mellansverigeprogrammen) ur den Europeiska 

regionala utvecklingsfonden, ERUF.  

 

Anta att Er kommun är involverad i en stor motorvägsatsning där Trafikverket är 

huvudman och att det finns en konflikt i huruvida omfattande satsningen skall 

vara och att konflikten är helt en kostnadsfråga (t.ex. en fyrfilsväg istället för en 

trefilsväg). Anta även att regionprogrammen tillåter stöd till direkta vägbyggen 

men att budgeten fortfarande är samma och att det ligger helt på kommunens 

ansvar att göra avvägningen om att satsa på dessa projekt eller helt låta 

stödpengarna gå mot det de gör idag, vilket är förhållandevis minderskaliga 

privata projekt. 

Fråga 20: Om det gavs möjlighet, skulle Er kommun, ansöka om 

medfinansiering från respektive regionprogram för att finansiera 

motorvägsbyggandet, trots att eventuella andra projekt inte kan blir av? 

Vänligen resonera ingående i vilket ställningstagande ni gör genom att skriva idet skuggade 

området, mer utrymma skapas automatiskt. 

 

 

 

Tack för att Ni hjälpte mig med mitt examensarbete genom att 

svara på denna enkät! 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för Regionförbundet Uppsala 

Intervjuguide med Regionförbundet Uppsala 

 

 Namn 

 Befattning 

 Hur länge har du arbetat med infrastrukturfrågor inom ett regionalt perspektiv? 

 Hur fungerar regionförbundet och vad är ert syfte? 

 Från vart får ni pengar? 

Del 1. Grundläggande tillväxtfrågor inom er region 

 I vilket område satsas det som mest för att driva på den regionala utvecklingen? 

Exempelvis: Nystartade företagsstöd, projektmedel för entreprenörskap och innovation, 

kollektivtrafik, vägutbyggnad, järnväg? 

 Vilka områden skulle behöva mer pengar? 

 

 Vilka områden har eventuellt för mycket stöd?’ 

 

 Vilka områden anser ni som viktigast? 

 

 Hur viktig anser ni vägutbyggnaden vara för den regionala utvecklingen 

 

 I kontrast mot de andra områdena 

 

 Vilken sorts näringsstruktur har regionen och hur viktig är infrastrukturen för 

den? 

 

Del 2: Europaväg 4 utbyggnad mellan Uppsala och Gävle 

 Hur har er region påverkats av utbyggnationen av E4? 

 

 Har ni sett några tydliga förbättringar eller försämringar inom vissa 

näringsområden? 

 

 Hur har den nya dragningen av E4 påverkat områden så som Tierp som kommit 

närmare och Björklinge och Månkarbo som kommit längre ifrån? 

 

 Har extra satsningar gått mot dessa områden? 

 

 Har ni haft några förväntningar som uppfylldes/inte har uppfyllts med 

nybyggnationen? 
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 Angående konflikten med utbyggnationen, om vilken dragning den skulle få eller 

om den skulle bli utbyggd alls, vad grundade den sig på? 

 

 Hur tror du utvecklingen hade påverkats av att det blivit en 2+1 fils väg istället 

för en 2+2? 

Del 3 Europaväg 4 mellan Gävle och Sundsvall 

 Till vilken grad och hur tror ni att er region påverkas av det snart avslutade 

projektet i Hudiksvall och kommande projekt norr mot sundsvall vilket gör att 

hela sträckan blir mötesfriväg? 

 

 Nu blir vägen 2+1 alternativt 2+2 väg, tror ni att det blir någon skillnad på 

tillväxten i regionen pga detta då det inte är bara 2+2?? 

 

Del 4 Angående övriga satsningar 

 Hur tror ni satsningen med att klassa vägen mellan Gävle, Mora, Malung Torsby, 

Kongsvinger- Olso till en E16 kan ha för påverkan för er region? 

 

 Skulle det finnas både positiva och negativa påföljder med denna satsning? 

 

 Tycker ni att det borde kunna gå att ge stödpengar åt infrastrukturprojekt då det 

påvisas att det har en positiv inverkan på den regionala tillväxten. Jag tänker här 

pengar från er eller andra så som europeiska reigonalautvecklings fonden som 

Tillväxtverket hyser över. 

 

 Det finns så kallade private finance initiative projekt i bl.a. Storbritanien där 

privata bolag finansierar satsningar inom den offentliga sektorn, där ibland 

infrastrukturen och sedan får ut fasta avgifter under en längre tid för att täcka 

dessa kostnader innan den offentliga sektorn övertar ansvaret. Varför tror ni 

inte detta har implementerats i Sverige och borde detta inte vara ett altarnativ 

för att bygga ut de infrastrukturområden som behövs? 

Detta skulle t.ex.  kunna vara järnvägs utbyggnad norrut mot Dalarna då det behövs 

tydligen upprustas 

 Tror ni på regional nivå att man kan ha större inflytande på infrastrukturprojekt 

än på kommunal nivå? 
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Bilaga 3 – Intervjuguide för Regionförbundet Gävleborg 

Intervjuguide med Regionförbundet Gävleborg 

 

 Namn 

 Befattning 

 Hur länge har du arbetat med infrastrukturfrågor inom ett regionalt perspektiv? 

 Från vart får ni pengar och vilken budget har ni? 

Del 1. Grundläggande tillväxtfrågor inom er region 

 I vilket område satsas det som mest för att driva på den regionala utvecklingen 

inom Gävleborg? 

Exempelvis: Nystartade företagsstöd, projektmedel för entreprenörskap och innovation, 

kollektivtrafik, vägutbyggnad, järnväg? 

 Vilka områden skulle behöva mer pengar? 

 

 Vilka områden har eventuellt för mycket stöd?’ 

 

 Vilka områden anser ni som viktigast? 

 

 Hur viktig anser ni vägutbyggnaden vara för den regionala utvecklingen? 

 

 I kontrast mot de andra områdena 

 

 Vilken sorts näringsstruktur har regionen och hur viktig är infrastrukturen för 

den? 

 

Del 2: Europaväg 4 utbyggnad mellan Uppsala och Gävle 

 Hur har er region påverkats av utbyggnationen av E4? 

 

 Har ni sett några tydliga förbättringar eller försämringar inom vissa 

näringsområden? 

 

 Har ni haft några förväntningar som uppfylldes/inte har uppfyllts med 

nybyggnationen? 

 

 Hur tror du utvecklingen hade påverkats av att det blivit en 2+1 fils väg istället 

för en 2+2? 
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Del 3 Europaväg 4 mellan Gävle och Sundsvall 

 Till vilken grad och hur tror ni att er region påverkas av det snart avslutade 

projektet i Hudiksvall och kommande projekt norr mot sundsvall vilket gör att 

hela sträckan blir mötesfriväg? 

 

 Nu blir vägen 2+1 alternativt 2+2 väg, tror ni att det blir någon skillnad på 

tillväxten i regionen pga detta då det inte är bara 2+2?? 

 

 I kontrast mot varandra, vilken satsning tror ni gynnar regionen mest? 

 

Del 4 Angående övriga satsningar 

 Hur tror ni satsningen med att klassa vägen mellan Gävle, Mora, Malung Torsby, 

Kongsvinger- Olso till en E16 kan ha för påverkan för er region? 

 

 Skulle det finnas både positiva och negativa påföljder med denna satsning? 

 

 Tror ni på regional nivå att man kan ha större inflytande på infrastrukturprojekt 

än på kommunal nivå? 

 

 

 Tycker ni att det borde kunna gå att ge stödpengar åt infrastrukturprojekt då det 

påvisas att det har en positiv inverkan på den regionala tillväxten. Jag tänker här 

pengar från er eller andra så som europeiska regionala utvecklingsfonden som 

Tillväxtverket hyser över. 

 

 Det finns så kallade offentlig-privat projekt initiativ OPP i bl.a. Storbritanien där 

privata bolag finansierar satsningar inom den offentliga sektorn, där ibland 

infrastrukturen och sedan får ut fasta avgifter under en längre tid för att täcka 

dessa kostnader innan den offentliga sektorn övertar ansvaret. Varför tror ni 

inte detta har implementerats i Sverige och borde detta inte vara ett altarnativ 

för att bygga ut de infrastrukturområden som behövs? 

Detta skulle t.ex. kunna vara järnvägsutbyggnaden vid Gävle hamn, eller en investering 

av Rv 80vid Hofors, eller en dubbelspårs järnväg mellan Gävle-Sundsvall. 

 Ser ni en tidigare utbyggnad av dessa projekt skulle kunna finansieras av OPP 

initiativ? 
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Bilaga 4 – Intervjuguide för Länsstyrelsen Västernorrland 

Intervjuguide med Länsstyrelsen i Västernorrland 

 

 Namn 

 Befattning 

 Hur länge har du arbetat med infrastrukturfrågor inom ett regionalt perspektiv? 

 Hur fungerar ert regionala arbete i jämförelse med de län medregionförbund? 

 Från vart får ni pengar? 

 Sker utdelningen med perioder eller löpande? 

Del 1. Grundläggande tillväxtfrågor inom er region 

 I vilket område satsas det som mest för att driva på den regionala utvecklingen? 

Exempelvis: Nystartade företagsstöd, projektmedel för entreprenörskap och innovation, 

kollektivtrafik, vägutbyggnad, järnväg? 

 Vilka områden skulle behöva mer pengar? 

 

 Vilka områden har eventuellt för mycket stöd?’ 

 

 Vilka områden anser ni som viktigast? 

 

 Hur viktig anser ni vägutbyggnaden vara för den regionala utvecklingen i 

kontrast mot de andra områdena 

 

 Vilken sorts näringsstruktur har regionen och hur viktig är infrastrukturen för 

den? 

 

Del 2: Europaväg 4 utbyggnad mellan Uppsala och Gävle 

 Hur har er region påverkats av utbyggnationen av E4 mellan Uppsala och Gävle? 

 

 Har ni sett några tydliga förbättringar eller försämringar inom vissa 

näringsområden? 

 

 Har ni haft några förväntningar som uppfylldes/inte har uppfyllts med 

nybyggnationen? 

 

 Hur tror du utvecklingen hade påverkats av att det blivit en 2+1 fils väg istället 

för en 2+2? 

Del 3 Europaväg 4 mellan Gävle och Sundsvall 
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 Till vilken grad och hur tror ni att er region påverkas av det snart avslutade 

projektet i Hudiksvall och kommande projekt norr mot sundsvall vilket gör att 

hela sträckan blir mötesfriväg? 

 

 Nu blir vägen 2+1 alternativt 2+2 väg, tror ni att det blir någon skillnad på 

tillväxten i regionen pga detta då det inte är bara 2+2?? 

 

 Under upphandlingen, var det någonsin aktuellt med att lägga in extra pengar 

från antingen kommun eller länsstyrelse för att påkosta extra körfält så som 

man gjort i Hudiksvall? 

 

 Vilka förväntningar har ni på hur denna utbyggnation? 

 

 Tror du i med att utbyggnationen inte skett förrän nu att er regionen lidit skada 

av det i form av mindre tillväxt? 

 

 När hade en utbyggnad behövt igentligen? Hur länge har en utbyggnad 

diskuterats? 

 

 Broavgifterna då? Vilka är det som skall få tillbaka dessa, vad är det exakt 

kommunen betalar för i detta projekt? 

Del 4 Angående övriga satsningar 

 Hur tror ni satsningen med att klassa vägen mellan Gävle, Mora, Malung Torsby, 

Kongsvinger - Olso till en E16 kan ha för påverkan för er region? 

 

 Skulle det finnas både positiva och negativa påföljder med denna satsning? 

 

 Tror ni på regional nivå att man kan ha större inflytande på infrastrukturprojekt 

än på kommunal nivå? 

 

 

 Tycker ni att det borde kunna gå att ge stödpengar åt infrastrukturprojekt då det 

påvisas att det har en positiv inverkan på den regionala tillväxten. Jag tänker här 

pengar från er eller andra så som europeiska regionala utvecklingsfonden som 

Tillväxtverket hyser över. 

 

 

 När ni arbetat med OPP finansiering av Sundsvalls delaen av E4, hur tycker ni att 

det gått? 

 Hur hade tidsplanen sett ut utan detta upplägg? 

 Vilka är det som är den ”privata” delen? 

 Hur har intresset från finansiärer varit? Uppsalas åsikt.. 
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Bilaga 5 – Intervjuguide för Trafikverket 

Intervjuguide med Trafikverket 

 Namn 

 Befattning 

 Region/Företag 

 Hur länge har du jobbat inom branschen och vart? 

 

 Hur viktig anser ni att infrastrukturen är för den regionala utvecklingen? 

 

 Hur stor skillnad är det mellan 2+1 och 2+2 filiga vägar och i vilket avseende? 

 

 Tror ni att det har stor skillnad för t.ex. Hudiksvall att det blev 4filigt istället för 3 

som Trafikverket ville från början? 

 

 Hur stol del i urvalsprocessen har Trafikverket när det gäller prioriteringar av 

vägbyggnad? 

 

 Hur går denna process till? 

 

 Hur mycket har ”staten” att säga till om, s.k. öronmärkning av pengar? 

 

 Hur mycket beror på s.k. lobbying av kommuner/regioner? 

 

 Hur skulle det kunna satsas på infrastrukturen mer? 

 

 Vart skulle pengarna komma från? 

 

 Hur ställer sig Trafikverket mot offentlig privat samarbete/partnerskap? 

 

 Kort bakgrundsfakta bara: Hur kommer det sig att Hudiksvall fått igenom sin del 

före Sundvall 

 

 Hur kom det sig att E4 Sundsvall inte genomfördes med offentlig privat 

samarbete/partnerskap 

 Vilket motstånd finns det för sk offentlig privat samarbete/partnerskap 

 Om du är lite insatt i E16 projektet mellan Gävle-Oslo, vad är era tankar om 

detta, vilken potentialfinns det i vägsystem som blir oklassificerade till 

europaväg? 

 Vilken påverkan på regionerna kan E16 få? 


