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SAMMANFATTNING 
Offentliga investeringar i transportinfrastruktur genererar ofta ökade markvärden. Detta värdesamband 

kan nyttjas som finansieringskälla för infrastrukturinvesteringar genom att delar av det ökade markvärdet 

inhämtas till det offentliga genom så kallad värdeåterföring. Möjligheterna till värdeåterföring avgörs av 

faktorer såsom rådande markägoförhållanden, ansvarsfördelning för planering och genomförande av 

transportinfrastruktur respektive bebyggelseutveckling liksom utformning av lagstiftning, skatte- och 

avgiftsinstrument.  

I detta arbete undersöks möjligheterna till fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring i Sverige. 

Arbetet innehåller en genomgång av relevanta institutionella förhållanden liksom tillgängliga 

värdeåterföringsmetoder. En fallstudie kring finansieringen av en pendeltågsstation och trafikplats i 

Vegastaden, Haninge, exemplifierar hur värdeåterföring kan tillämpas under rådande institutionella 

förhållanden. Fallstudier kring värdeåterföring i London och Hong Kong visar på hur värdeåterföring kan 

tillämpas under andra institutionella förhållanden.  

De institutionella förhållandena i Sverige jämförs med London och Hong Kong med hjälp av teorier kring 

markvärden, klubbar, transaktionskostnader och förhandlingar. En referensmodell kring graden av 

fragmentisering respektive samlat ansvar i planering respektive genomförande av transportinfrastruktur 

och bebyggelse tillämpas i syfte att tydliggöra skillnader i institutionella förhållanden. 

I Sverige är möjligheterna till värdeåterföring starkt knutna till kommunens så kallade planmonopol och 

därtill hörande värdeåterföringsinstrument. Stat och region/landsting är i hög grad hänvisade till frivilliga 

avtal respektive offentligt markägande för att direkt kunna tillgodogöra sig värdeåterföring. Planering och 

genomförande av bebyggelse och transportinfrastruktur är samtidigt fragmenterad i Sverige, med ett flertal 

offentliga och privata aktörer inblandade. Samverkan och förhandlingsöverenskommelser blir viktiga 

inslag i planering, finansiering och genomförande. Värdeåterföring i den svenska fallstudien sker genom 

ad-hoc-artade förhandlingsprocesser. 

I London ger institutionella förhållanden regionen en starkare roll i planeringen av transportinfrastruktur 

och bebyggelse än i Sverige, liksom tillgång till särskilda värdeåterföringsinstrument. Planeringen är mindre 

fragmenterad, men i genomförandet liknar förhållandena de svenska. Värdeåterföring kan ske i mer 

samlad form genom regionalt samordnade avgifter och skatteuttag. I Hong Kong genomförs samordnade 

infrastruktur- och bebyggelseprojekt av en samlad aktör med ett brett mandat. Värdeåterföring tillämpas 

genom internalisering av uppkomna värden till följd av offentligt markinnehav och egen 

fastighetsutveckling. I Hong Kong tillämpas därmed såväl samlad planering som ett samlat genomförande 

av transportinfrastruktur och bebyggelse, utifrån institutionella förhållanden som skiljer sig kraftigt från de 

svenska. 

Institutionella förändringar i Sverige som skulle kunna minska fragmentiseringen i planeringsfasen skulle 

kunna vara en stärkt regional planering liksom regionala värdeåterföringsinstrument enligt London-

modellen. För att närma sig förhållandena i Hong Kong skulle det krävas betydligt mer långtgående 

förändringar av institutionella förhållanden rörande planering och genomförande, vilka i grunden skulle 

kräva starka inskränkningar i den privata äganderätten till mark.  
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ABSTRACT 
Public investment in transport infrastructure often generates increased land values. This value can be used 

as a funding source for infrastructure investments by applying methods for value capture. The possibilities 

for value capture is determined by factors such as land ownership patterns, the organisation of planning 

and implementation of transport infrastructure and land development, as well as the design of legislation, 

taxes and charging instruments. 

This essay explores the possibilities for property relatated value capture in Sweden. The essay includes an 

overview of relevant institutional arrangements as well as available value capture methods. A case study on 

the financing of a commuter rail station and traffic junction in Vegastaden, Haninge, exemplifies how 

value capture can be applied under current institutional arrangements. Case studies on value capture 

methods in London and Hong Kong show how value feedback can be applied under different 

institutional arrangements.  

The institutional conditions in Sweden are compared with those in London and Hong Kong based on 

theories of land value, club theory, transaction costs and negotiations. A reference model on the degree of 

fragmentation and assembled responsibility in planning and implementation of transport infrastructure 

and real estate development is applied in order to clarify the differences in institutional arrangements. 

In Sweden, the opportunities for value capture are strongly concentrated to the municipality, according to 

the strong Swedish so called “municipal planning monopoly”. The state and regional levels are largely 

dependent on voluntary agreements or public land ownership to directly benefit from value capture. 

Further, planning and implementation of real estate development and transport infrastructure is 

fragmented in Sweden, with a number of involved public and private actors. Collaboration and 

negotiation are therefore important elements in planning, financing and implementation. Value capture in 

the Swedish case study is based on ad-hoc-characterized negotiations. 

In London, institutional arrangements provide the region with a stronger position in the planning of 

transport infrastructure and real estate development compared to Sweden, as well as access to direct value 

capture instruments. Planning is less fragmented, but the conditions of implementation are similar to 

those in Sweden. Value capture by regionally coordinated fees and taxes is possible. In Hong Kong, 

infrastructure and building projects are often planned and implemented by a single actor based on a broad 

public mandate. Value capture is practiced by internalization of the generated values as a result of public 

land holdings and real estate development. The underlying institutional conditions differ significantly from 

those in Sweden. 

Institutional changes in Sweden that would reduce fragmentation in the planning phase could consist of a 

stronger regional planning mandate combined with regional value capture instruments inspired by the 

London model. In order to approach the situation in Hong Kong, considerably more far-reaching changes 

to institutional arrangements of planning and implementation would be required, such as strong 

restrictions on private ownership of land.  
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1. INTRODUKTION 
Investeringar i transportinfrastruktur genererar ofta bebyggelsemöjligheter och ökade markvärden. 

Bebyggelsen i sin tur ger resandeunderlag till den anlagda transportinfrastrukturen och – vilket är i fokus i 

detta arbete – kan bidra till finansieringen av transportinfrastrukturen. (Tang et al. 2004) 

Fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring (begreppet definieras närmare under avsnittet 

”definitioner” nedan) utgör ett samlande begrepp för de möjligheter som det offentliga har att inhämta 

värdeökningar i fastigheter som uppstått till följd av en infrastrukturinvestering. Föreliggande arbete är 

inriktat på att beskriva möjligheterna till värdeåterföring i Sverige, hur dessa möjligheter är knutna till 

rådande institutionella förhållanden (också detta begrepp definieras närmare nedan) samt hur de svenska 

möjligheterna till värdeåterföring förhåller sig till utländska exempel.  

 

Dagens organisering av transportinfrastruktur och bebyggelseplanering i 

Sverige 

Ansvaret för transportinfrastruktur uppdelat på stat, region och kommun 
I Sverige är staten huvudman för det nationella väg- och järnvägsnätet, liksom för nationella farleder för 

sjöfart och luftfart samt statliga flygplatser. Det innebär ansvar att planera för och genomföra 

infrastrukturinvesteringar liksom reinvesteringar, drift och underhåll. Trafikverket bildades i april 2010 

genom en omorganisation av de statliga myndigheter som hanterar transportinfrastrukturen. Trafikverket 

övertog då tidigare Vägverkets och Banverkets verksamheter. Trafikverket har det långsiktiga 

planeringsansvaret för all statlig transportinfrastruktur och är huvudman för statliga vägar och järnvägar. 

Den fysiska planeringsprocessen för väg- och järnvägsprojekt regleras i Väglagen respektive Lagen om 

byggande av järnväg, med processuella regler som i stort överensstämmer med Plan- och bygglagens 

processer. (Ingo 2013, Lundström & Thune Hedström 2013)  

Investeringar i nationell transportinfrastruktur fastställs i 10-12 åriga infrastrukturplaner, den senaste 

gällande för perioden 2010-2021. Planförslaget, som arbetas fram av Trafikverket (tidigare de separata 

trafikverken) i samarbete med regionala aktörer, föregås av en riksdagsproposition som anger de allmänna 

förutsättningarna för planeringen. Planen fastställs slutligen av regeringen. (Ingo 2013) 

Huvudprincipen för finansiering av statlig infrastruktur är nyttjandet av årliga budgetanslag efter beslut 

från riksdagen. På senare år har dock så kallad ”förskottering” blivit vanligare. Kommuner, regioner och 

privata aktörer lånar då ut ekonomiska medel räntefritt till staten för att möjliggöra ett tidigareläggande av 

genomförandet av ett objekt som ingår i infrastrukturplanerna. Ett fåtal så kallade OPS-projekt – 

offentlig-privat samverkan – har också genomförts i Sverige i form av bl.a. Arlandabanan och 

Öresundsbron. Ett privat konsortium finansierar, anlägger och driver då infrastrukturobjektet under ett 

antal år. Objektets finansiering säkras då slutligen av brukaravgifter eller avbetalningar från staten. Efter 

ett antal år övergår sedan ägandet av objektet till staten. I den senaste infrastrukturplaneringen ålades 

trafikverken också att pröva kommuners, regioners och privata aktörers vilja att bidra med en andel av 

finansieringen av varje statligt infrastrukturobjekt. I förhandlingar mellan staten och medfinansierande 

aktörer diskuterades ofta möjligheten till medfinansiering baserat på markvärdeökningar till följd av 

infrastrukturinvesteringen, vilket beskrivs i fallstudien Vega i ett senare kapitel. (Cars, Malmsten & Witzell 

2011) 

Landsting och regioner är som regel huvudmän för kollektivtrafiken. Sedan 2012 ansvarar nybildade 

kollektivtrafikmyndigheten i varje län för den lokala och regionala kollektivtrafiken. (Ingo 2013) 
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Kommunerna ansvarar som regel för det lokala väg- och gatunätet, såvida inte huvudmannaskapet förts 

över på berörda fastighetsägare i form av enskilt huvudmannaskap. (Hägglund 2013, SOU 2012:91) 

I infrastrukturplaneringen möts därmed olika aktörer i gränssnitten mellan olika ansvarsområden, 

exempelvis i övergången mellan nationellt och kommunalt väghållaransvar, eller där en region bedriver 

kollektivtrafik på kommunala vägar eller statlig järnväg. 

Ansvaret för fysisk planering i huvudsak en kommunal angelägenhet 

Markanvändningsplaneringen är i Sverige en i huvudsak kommunal fråga, populärt refererat till som ”det 

kommunala planmonopolet”. Det är kommunen som bestämmer var, när och hur bebyggelse får komma 

till stånd. Den tänkta långsiktiga bebyggelseutvecklingen ska fastslås i en icke juridiskt bindande 

översiktsplan. I planen ska kommunen redovisa riksintressen som statliga myndigheter meddelat – bland 

annat statliga och regionala infrastrukturprojekt – och hur dessa hanteras. Med juridiskt bindande 

detaljplaner, områdesbestämmelser och bygglov bestäms bebyggelsens närmare utformning. Plan- och 

bygglagen och Miljöbalken är de två lagar av störst betydelse för den kommunala 

markanvändningsplaneringen. (Lundström & Thune Hedström 2013) 

Den regionala markanvändningsplaneringen i Sverige har ingen bindande verkan. En kontinuerlig regional 

planering har bara bedrivits i Stockholm, och på senare år i Västra Götaland och Skåne. Den regionala 

planeringen – där den bedrivs – har dock betydelse för bland annat transportinfrastrukturens utbyggnad 

genom att utgöra en planeringsgrund för bland annat den nationella och regionala 

infrastrukturplaneringen. Regional planering fyller också en funktion genom att sammanjämka de olika 

kommunernas fysiska planering med en övergripande markanvändning i hela regionen. Genom att planen 

inte är juridiskt bindande blir det viktigt att uppnå konsensus bland regionens kommuner – det är ju de 

som i slutänden, genom ”det kommunala planmonopolet”, avgör om planens intentioner realiseras eller 

inte. (Johnson 2013) 

Staten påverkar markanvändningsplaneringen genom att definiera de riksintressen som kommunen ska 

beakta i sin planering. Staten kan också intervenera i kommunens fysiska planering i ett fåtal i lag angivna 

fall, bland annat då riksintressen inte beaktas eller då en planeringsfråga behöver samordnas mellan flera 

kommuner. (Lundström & Thune Hedström 2013) 

I teorin är det alltså endast kommunen, med några få undantag, som kan planera för och fastställa 

bebyggelsens lokalisering och utformning. Många planeringsfrågor, inte minst bebyggelsens beroende av 

infrastruktur, innebär dock att kommunen behöver samverka med regionala intressen – exempelvis genom 

regional markanvändningsplanering – liksom med såväl regionala som statliga intressen – exempelvis 

rörande övergripande infrastrukturinvesteringar. Liksom är fallet med infrastrukturplaneringen så finns det 

alltså gränssnitt mellan kommunala, regionala och nationella intressen att beakta i planeringen. Men ytterst 

är det kommunen som styr bebyggelseutvecklingen. 

Behov av ökad samverkan mellan aktörer liksom en tydligare ansvarsfördelning för 

finansieringen av statlig transportinfrastruktur 

Gränssnitten mellan olika aktörers ansvarsområden i bebyggelse- och infrastrukturplaneringen har 

uppmärksammats i planeringsforskningen. Den fragmentisering av planeringsansvaret som beskrivits ovan 

innebär att olika planeringsprocesser konfronteras med varandra. På senare år har frågan om ökad 

samordning av planeringsprocesser och ökad samverkan mellan planerande aktörer behandlats i 

planeringsdebatten. Inte minst har då samordning av bebyggelse- och infrastrukturplanering diskuterats. 

(Tornberg 2011) 

Patrik Tornberg (2011) har visat hur en samordnad bebyggelse- och infrastrukturplanering hämmas av att 

aktörer på olika beslutsnivåer utgår ifrån de skiljda institutionella förutsättningar som råder för varje 
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beslutsnivå, vilket försvårar möjligheten till gemensamma målbilder och förståelse för respektive aktörers 

behov och intressen. Rådande institutionella förhållanden, och graden av fragmentering av ansvar, tycks 

därigenom påverka planering och genomförande av bebyggelse- och transportinfrastruktur.  

Under senare decennier har också ansvarsfördelningen för den statliga infrastrukturens finansiering blivit 

otydligare. Olika former av ekonomiska bidrag från kommuner, regioner och privata företag har kommit 

att komplettera den statliga finansieringen, och diskussioner om så kallad medfinansiering har blivit ett 

vanligt inslag i förhandlingar om infrastrukturinvesteringar. Finansieringen av statlig infrastruktur sker 

dessutom i separata processer, delvis separerad från den fysiska planeringen. (Ingo 2013) På så vis är idag 

såväl planeringsprocesser som finansieringsansvaret fragmenterat.  

Vega – ett exempel på rådande organisering av infrastruktur och bebyggelse liksom 

möjligheter till värdeåterföring 

I Haninge utanför Stockholm planerar kommunen och berörda fastighetsägare utbyggnaden av en ny 

stadsdel kallad Vegastaden. Utbyggnaden förutsätter anläggande av en ny pendeltågsstation längs den 

befintliga Nynäsbanan och en trafikplats längs den befintliga Nynäsvägen. Bebyggelseplaneringen är en 

kommunal angelägenhet, men anläggandet av station och trafikplats utgör ett statligt ansvar. Som en del av 

finansieringslösningen för station och trafikplats har kommunen gått in med så kallad medfinansiering, 

vilket innebär att kommunen tar på sig en del av finansieringsansvaret för den nödvändiga statliga 

infrastrukturen. Därefter har kommunen, genom exploateringsavtal med fastighetsägarna i området, fått 

dessa att bidra till kommunens medfinansiering. En finansieringskedja har därmed uppstått, där 

fastighetsägare – som drar nytta av stationen och trafikplatsen – bidrar till dess finansiering. 

Vega utgör en empirisk utgångspunkt för detta arbete, i syfte att exemplifiera rådande organisering av 

planering och genomförande av infrastruktur och bebyggelse, liksom de rådande möjligheterna till 

värdeåterföring i Sverige. Vegastaden utgör alltså ett exempel i form av ett nedslag i en lokal kontext, men 

i syfte att diskutera någonting mer övergripande, nämligen rådande institutionella förhållanden rörande 

fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring i Sverige. 

Problemformulering 

Som beskrivits ovan kan ansvaret för planering och genomförande av transportinfrastruktur och 

bebyggelse i Sverige anses vara fragmenterat, genom sin uppdelning på flera beslutsnivåer och därmed på 

flera planerande aktörer. Detta torde påverka möjligheterna för infrastrukturhuvudmän att finansiera 

infrastrukturinvesteringar genom fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring. En bärande 

grundhypotes i detta arbete är att de institutionella förhållanden som råder påverkar möjligheterna till 

värdeåterföring. Därpå följer naturligt hypotesen att andra institutionella förhållanden torde kunna erbjuda 

ökade möjligheter till värdeåterföring. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att beskriva de svenska förutsättningarna för fastighets- och 

exploateringsrelaterad värdeåterföring samt att sätta dessa i perspektiv genom utländska jämförande 

fallstudier av värdeåterföringsmöjligheter.  

Följande frågeställningar är vägledande för arbetet: 

 Hur ser dagens möjligheter till fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring i Sverige ut? 

 Hur är möjligheterna till värdeåterföring knutna till rådande institutionella förhållanden? 

 Hur förhåller sig de svenska möjligheterna till värdeåterföring, och bakomliggande institutionella förhållanden, till 

utländska exempel? 
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Den sista frågeställningen är av komparativ karaktär och sätter arbetets tre fallstudier i fokus: Vegastaden 

som empirisk utgångspunkt och exempel på rådande svenska kontext, och de två andra fallstudierna, 

London och Hong Kong, som jämförelseobjekt. 

Definitioner 

Fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring 

Investeringar i transportinfrastruktur genererar bebyggelsemöjligheter och (som regel) som en följd därav 

ökade mark- och fastighetsvärden (vilket beskrivs i kapitel 3). Begreppet fastighets- och exploateringsrelaterad 

värdeåterföring syftar på det offentligas möjligheter att återföra delar av de fastighets- och 

exploateringsrelaterade ekonomiska värden som genererats av infrastrukturen. Möjligheterna till sådan 

värdeåterföring i Sverige redovisas i detta arbete. Det kan ske genom offentligt markinnehav eller inlösen 

av mark, uttag av skatter och avgifter eller avtalsöverenskommelser med berörda aktörer. Arbetets tre 

fallstudier fokuserar också på de möjligheter till värdeåterföring som föreligger i respektive fall. Begreppet 

är formulerat av författaren men relaterar till det anglosaxiska begreppet value capture.  

Institutionella förhållanden 

Samhällsinstitutioner utgörs av de normer och regler som strukturerar människors handlande. 

Institutioner formar på så vis konventioner som styr människors beteendemönster. Institutioner kan vara 

formellt reglerade genom lag, eller utgöras av informella sedvänjor, traditioner och vanor. Med 

institutioner standardiseras beteenden. Institutioner kan, utöver normer och konventioner, utgöras av 

fysiska objekt och system såsom bebyggelse eller infrastruktur. Olika samhällsinstitutioner formar 

tillsammans institutionella system av ömsesidigt beroende och samverkande delar. (Nationalencyklopedin 

2013) I föreliggande arbete används begreppet institutionella förhållanden som en samlande beteckning på de 

politiska, juridiska och andra förhållanden som påverkar planering och genomförande av 

transportinfrastruktur- och bebyggelseprojekt, liksom möjligheterna till värdeåterföring. 

Arbetets disposition 

I detta inledande kapitel har en introduktion till dagens ansvarsförhållanden för transportinfrastruktur och 

bebyggelseplanering beskrivits, följt av definitioner, problemformulering och frågeställningar. I det 

följande kapitlet beskrivs den metodik som tillämpats. Därefter behandlas teorier kring markvärden liksom 

teorier kring ansvarsfördelning, transaktionskostnader, institutionella förhållanden och förhandlingar 

mellan de aktörer som är inblandade i infrastrukturinvesteringar och bebyggelseutveckling. Dagens 

svenska möjligheter till värdeåterföring som stat, region och kommun förfogar över idag  beskrivs. 

Därefter följer tre fallstudier i form av processen för värdeåterföring i Vega, samt två internationella 

utblickar i form av fallstudier rörande värdeåterföring vid transportinfrastrukturinvesteringar i London 

och Hong Kong. Fallstudierna syftar till att belysa institutionella förhållanden och möjligheter till 

värdeåterföring. Förutsättningarna för värdeåterföring i Haninge, London och Hong Kong jämförs sedan i 

en avslutande analys, vilken bygger på en referensmodell som tar upp graden av fragmentisering i 

planering respektive genomförande av infrastruktur och bebyggelseutveckling. Där görs också mer fria 

reflektioner utifrån arbetets teori och empiri. 
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2. METOD 
Detta arbete baseras på fallstudier av fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring som 

finansieringsinstrument vid anläggande av transportinfrastruktur. I detta avsnitt diskuteras arbetsgång och 

metoder. Fallstudiemetodik behandlas särskilt, följt av en beskrivning av nyttjade metoder för 

datainsamling liksom de avgränsningar som gjorts. 

Fallstudier 

Fallstudiemetodik 

Fallstudiemetodiken utvecklades ursprungligen inom samhällsvetenskapen men har kommit att tillämpas 

också inom mer praktiskt inriktad forskning inom exempelvis arkitektur och samhällsplanering. En 

fallstudie kan övergripande sägas studera ett fall som ska: utgöra en funktionell enhet,  undersökas i sin 

naturliga kontext med hjälp av flera metoder, samt vara nutida. Vad som är att betrakta som ett fall är inte 

tydligt definierat inom fallstudiemetodiken, men ett fall kan utgöras av såväl ett fast objekt (såsom ett 

byggnadsverk, en stadsdel, eller – som i detta arbete - infrastrukturobjekt) som en process (vilket i detta 

arbete utgörs av processer och metoder för att möjliggöra värdeåterföring). Det är inte metoderna i sig 

som definierar en fallstudie utan istället intresset för det enskilda fallet i fråga. Inom praktiskt orienterade 

forskningsområden, till vilka samhällsplanering hör, kan fallstudier vara betydelsefulla genom att utgöra 

typfall som ger en kunskapsgrund att stå på. Tillsammans med praktiskt förvärvad kunskap bildar 

fallstudier en ”repertoar av fall” som utgör en kunskapsbas för praktiker att verka professionellt utifrån. 

Det är karakteristiskt för fallstudier att såväl avgränsning som fokus för fallstudien kan förändras under 

arbetets gång. Likaså kan ett fall som fokuserar på ett specifikt fenomen läsas som en undersökning av ett 

annat fenomen. (Johansson 2007) 

Utifrån denna beskrivning kan konstateras att fallstudiemetodiken tycks vara otydligt definierad. Fall kan 

utgöras av såväl objekt som processer, olika metoder för datainsamling kan nyttjas, avgränsning och fokus 

kan förändras under arbetets gång, och läsaren kan fokusera på andra faktorer än de som författaren haft i 

åtanke. I dagens akademiska debatt om fallstudiemetodik diskuteras forskningsresultatens validitet, hur val 

av fallstudier görs, samt huruvida generaliseringar låter sig göras utifrån forskningsresultaten. (Johansson 

2007)  

Fallstudiers validitet 

Fallstudiers validitet kan stärkas genom triangulering, vilket innebär nyttjande av flera metoder för 

datainsamling. För varje metod, liksom för arbetets teoribildning, kan också, i sin tur, flera olika källor 

nyttjas. (Johansson 2007) 

Val av fallstudier 

Val av fallstudier kan göras på olika grunder. Ett fall kan vara så intressant i sig självt att det motiverar en 

närmare undersökning. Att generalisera slutsatser från ett sådant fall blir inte aktuellt, utan 

undersökningens syfte avgränsas till att bidra till en närmare förståelse för just det enskilda fallet. 

Fallstudier kan dock också väljas på andra, analytiskt baserade grunder. (Johansson 2007) Flyvbjerg (2006) 

skiljer på två huvudtyper av urvalsprocesser: slumpmässigt urval respektive informationsorienterat urval. 

Vid slumpmässiga urval kan fall väljas ut slumpvist inom en hel population eller stratifierat då urvalet 

begränsas till bestämda undergrupper inom den totala populationen. Informationsorienterade urval kan 

göras med fokus på att: lyfta fram extrema eller avvikande fall, uppnå maximal variation av fall, lyfta fram 

kritiska fall som möjliggör deduktion genom att pröva en hypotes, eller i syfte att beskriva paradigmatiska 

fall som utgör exempel på mer generella och allmänt gällande förhållanden. Av störst intresse för 

föreliggande arbete är informationsorienterade urval i form av dels extrema eller avvikande fall, dels 

maximal variation. Extrema eller avvikande fall väljs med fördel för att beskriva speciellt kvalitativa, 
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alternativt, problematiska, förhållanden som råder i ett visst fall. Val av fallstudier i syfte att uppnå 

maximal variation syftar till att belysa hur vissa förhållanden påverkar process och utfall. Detta görs 

genom ett urval av 3-4 fall som skiljer sig åt vad gäller en bestämd faktor, utifrån vilka jämförelser kan 

göras.  

Möjligheter att generalisera utifrån fallstudier 

Först kan nämnas att fallstudier som inte är generaliserbara ändå kan vara av nytta för 

kunskapsutvecklingen; fallstudier i form av fördjupande beskrivningar i exempelform bidrar nämligen till 

den samlade ackumulationen av kunskap. Fallstudien kan sedan, i sin tur, utgöra en av flera kunskapskällor 

vid generalisering av forskningsresultat i efterföljande forskning. (Flyvbjerg 2006) 

Ofta kan dock fallstudieresultat generaliseras, och då särskilt om fallen är valda utifrån en analytisk grund. 

Generalisering av fallstudieresultat är inte statistiskt grundad utan analytisk och resonemangsbaserad, 

utifrån ett deduktivt, induktivt eller abduktivt tillvägagångssätt, eller en kombination av dessa. Vid 

deduktion formuleras en hypotes i form av teori som sedan prövas mot empiri i form av en fallstudie, 

vilken verifierar eller vederlägger hypotesen. Deduktion gör det på så vis möjligt att mer precist ringa in de 

omständigheter som krävs för att teorin ska vara giltig. Utifrån en hypotes med tillhörande teori samt fakta 

från fallstudien dras därmed generella slutsatser rörande det område för vilken hypotesen är giltig. 

Induktiv generalisering vid fallstudier innebär istället att teori genereras utifrån fallstudiedata genom så 

kallad konceptualisering; fakta i fallstudien nyttjas för att formulera en teori. Fallstudien genererar då alltså 

teori. Vid abduktion, enligt så kallad naturalistisk generalisering, appliceras generaliseringar från kända fall 

på ett specifikt fall genom att lämpliga jämförelser av fallen görs. Jämförelser med kända fall möjliggör då 

generalisering utifrån ett specifikt fall. I fallstudier kombineras ofta flera generaliseringsmodeller. 

(Johansson 2007) 

Tillvägagångssätt i föreliggande arbete 

 

Utifrån ovanstående beskrivning av fallstudiemetodik beskrivs hur frågor om val av fallstudier, 

generaliserbarhet och validitet hanterats i detta arbete.  

Val av fallstudier 

Föreliggande arbete baseras till delar på forskningsrapporten ”Infrastruktur med finansiering” (Cars, 

Malmsten & Witzell 2011). Rapporten, som arbetades fram inom avdelningen för Urbana och regionala 

studier på KTH under perioden juni 2010 – februari 2011, studerar och diskuterar förhandlingar om 

kommunal och regional medfinansiering av statlig transportinfrastruktur, liksom möjligheter till 

finansiering genom markvärden. Uppdragsgivare var Tillväxtverket, Sveriges kommuner och landsting 

samt Trafikverket. I det arbetet bidrog författaren med teori om markvärdefinansiering liksom fallstudier 

om infrastrukturfinansiering i Vega, London och Umeå. De två förstnämnda fallstudierna ingår i 

föreliggande arbete i delvis modifierad och utvecklad form, men merparten av texten publiceras i sin 

ursprungliga form.   

Grunden för detta arbete utgörs av fallstudien Vega. Infrastrukturinvesteringarna i Vega är intressanta då 

de knyter finansiering från privata fastighetsägare till genomförandet av statliga infrastrukturinvesteringar 

och därmed visar på ett värdeförhållande mellan fastighetsägarnas exploateringsintresse och de statliga 

infrastrukturinvesteringarna. En studie av finansieringslösningen utgör därmed ett exempel på hur 

värdeåterföring knuten till fastigheter och exploatering kan åstadkommas i dagens svenska 

planeringspraktik och inom rådande institutionella förhållanden. Författaren har i föreliggande arbete velat 

bredda förståelsen för processen i Vega, dels genom att relatera processen till gällande svenska 

institutionella förhållanden, dels genom att jämföra de institutionella förhållandena med internationella 
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exempel. Vega utgör därmed den grundläggande empirin. Övriga fallstudier har valts ut i syfte att 

komplettera bilden av värdeåterföringen i Vega. 

Med Vega som utgångspunkt har, i detta arbete, ett informationsorienterat urval tillämpats. En 

utgångspunkt har varit att urvalet ska ge maximal variation i relation till förhållandena i Vega och den 

hypotetiska referensmodell som arbetats fram (se kapitel 3). För att uppnå maximal variation har i urvalet 

då också tagits hänsyn till att finna ett extremt fall som, förmodat, skiljer sig maximalt från Vega enligt 

referensmodellen, vilket Hong Kong kan tänkas göra. Därtill har ett tänkt ”mellanfall” valts ut i form av 

London, som i referensmodellen kan placeras in som ett mellanting mellan Vega och Hong Kong.  

Fallen har valts ut utifrån en övergripande informationssökning och baseras på en litteraturstudie som 

utgjorde arbetsmaterial i framtagandet av den tidigare nämnda forskningsrapporten ”Infrastruktur med 

finansiering” (Cars, Malmsten & Witzell 2011). Utifrån nämnda informationssökning har därmed fall valts 

ut med hjälp av den referensmodell rörande fragmentisering respektive samling av ansvar vid planering 

och genomförande av infrastruktur och bebyggelseutveckling som presenteras i det teoretiska kapitlet. 

Valen har gjorts utifrån en hypotetisk bedömning av hur respektive fall kan kontrastera den svenska 

fallstudien. Fallen syftar därmed till att visa på alternativa institutionella förhållanden och hur dessa 

påverkar möjligheten till värdeåterföring. Det faktiska analysresultatet och hur fallen relaterar till varandra 

enligt referensmodellen presenteras i detta arbetes analyskapitel. 

Fallen London respektive Hong Kong skiljer sig kraftigt från Vega, inte minst genom sin mycket större 

skala. Syftet är dock att diskutera skillnader i institutionella förhållanden, och då spelar skalan en obetydlig 

roll. Vegas förhållandevis lilla skala skulle också kunna ses som ett utslag av rådande institutionella 

förhållanden i Sverige. 

Generaliserbarhet 

Detta arbete gör inte anspråk på att leverera några generaliserbara resultat. Genom att jämförelser görs 

mellan svenska förhållanden för fastigehets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring med Vega som 

exempel å ena sidan, och de två internationella fallstudierna å andra sidan, kan dock arbetet sägas ha en 

abduktiv ansats med naturalistisk generalisering. Genom att en hypotetisk referensmodell arbetats fram 

som sedan nyttjas i analys och diskussion rörande de tre fallstudierna har också en deduktiv ansats nyttjats. 

Nämnda referensram har dock formulerats utifrån en inledande analys av Vega-fallstudien, vilket innebär 

att arbetet också har induktiva drag. Att flera generaliseringsmodeller nyttjats ligger i linje med 

teoribildningen om fallstudiemetodik, vilket beskrivits ovan. Det framlagda arbetet, i sin slutform, kan 

dock sägas vara starkast färgat av den abduktiva ansatsen, genom analysens och diskussionens fokus på 

jämförelser mellan fallen. 

Validitet och metoder för datainsamling 

Fallstudierna baseras på deskriptiva litteraturstudier, i vilka övergripande plandokument och lagstiftning 

som är relaterad till markvärdefinansiering har studerats i syfte att beskriva institutionella förhållanden och 

metoder för fastigehets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring. För Vegastaden har intervjuer med 

inblandade förhandlingsparter genomförts i syfte att komplettera litteraturstudien och tydliggöra 

förhandlingsprocessen. För London har litteraturstudien kompletterats med studiebesök hos 

järnvägsförvaltaren Network Rail och transportdepartementet, Department for Transport. Hong Kong 

baseras helt på litteraturstudier, där – utöver plandokument och lagstiftning – också vetenskapliga 

rapporter om deras modell för finansiering av markvärden behandlas. 
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Fallstudie Metod för inhämtning av data 

Vegastaden Litteraturstudie (plandokument, lagstiftning) 

Intervjuer med inblandade förhandlingsparter 

London Litteraturstudie (vetenskaplig rapport, plandokument och lagstiftning) 

Studiebesök 

Hong Kong Litteraturstudie (vetenskapliga rapporter, plandokument och lagstiftning) 

Tabell 2.1. Metoder för datainhämtning i respektive fallstudie. 

 

I arbetet med denna uppsats har därmed flera metoder för datainsamling, liksom flera källor för respektive 

metod, nyttjats. Också arbetets teoretiska avsnitt, liksom kapitel med stödjande bakgrundsinformation 

baseras huvudsakligen på flera källor. Såväl empirin som teori i arbetet har på så vis triangulerats, vilket 

ökar validiteten.  

Vad gäller validitet bör också påpekas att det vid användandet av kvalitativa forskningsmetoder, och inte 

minst fallstudiemetodik, föreligger risk för att författaren förvränger forskningsresultaten för att de bättre 

ska passa arbetets syfte. (Flyvbjerg 2006) För att undvika sådana missförhållanden har triangulering 

använts enligt beskrivningen ovan. Författaren har också kontinuerligt varit uppmärksam på risken för 

partiskhet i syfte att undvika sådan negativ påverkan på forskningsresultaten.  

Intervjuer 
Fallstudie Vega baseras, utöver skriftliga källor, på intervjuer med representanter för de offentliga aktörer 

som varit inblandade i planering och finansiering av den station och trafikplats som fallstudien berör. Då 

aktörerna haft skilda ansvarsområden och verkat utifrån skilda institutionella förhållanden har intervjuerna 

haft något olika fokus, men med ett gemensamt syfte: att planeringsprocessen och finansieringslösningen, 

liksom metoden för värdeåterföring, ska kunna beskrivas deskriptivt. Så kallade semistrukturerade 

intervjuer har genomförts (Brinkmann & Kvale 2009), där förutbestämda ämnen och frågegrupper väglett 

intervjun, som utifrån ämnen och frågegrupper genomförts som ett relativt fritt samtal. Frågemallen har 

därmed inte följts strikt, utan utvikningar och oplanerade följdfrågor har förekommit i syfte att ge 

respondenterna möjlighet att klargöra sin syn av händelseförloppet och understryka vad de ansett varit 

betydelsefulla fakta. Intervjuerna spelades in i syfte att skapa en mer avslappnad och fokuserad 

intervjusituation. Intervjuerna transkriberades och analyserades sedan med fokus på innehållet i det som 

sades, vilket bäst passar fallstudiernas deskriptiva karaktär.  

Fallstudie London baseras, utöver skriftliga källor, på kompletterande studiebesök hos några av de 

planerande aktörerna. Under studiebesöken fördes samtal med representanter för respektive aktör, vilka 

kom att likna semistrukturerade intervjuer.  

Genom att intervjuerna (och studiebesöken) kompletterar skriftliga källor kan de sägas bidra till 

trianguleringen av datakällorna och därmed till att stärka validiteten i respektive fallstudie. 

Avgränsning 
Utifrån arbetets frågeställningar avgränsas teori och empiri till att behandla institutionella förhållanden och 

processer för fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring vid planering och genomförande av 

investeringar i transportinfrastruktur. Annan värdeåterföring, såsom ökade allmänna skatteintäkter till följd 

av ökad befolkning eller tillkommande arbetsplatser som en följd av infrastrukturinvesteringen behandlas 
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därmed inte. Andra former av finansiering diskuteras heller inte, om det inte bidrar till ökad förståelse av 

respektive fall – så görs exempelvis en kortfattad redogörelse för den samlade finansieringslösningen i 

fallet London Crossrail.  

Fallstudierna har av nödvändighet olika karaktär, då såväl institutionella förhållanden som 

finansieringslösningar skiljer sig kraftigt åt. Fallstudierna syftar till att beskriva rådande förhållanden, och 

avgränsningar och fokus i respektive fallstudie varierar därmed något. Övergripande gäller dock att 

respektive fallstudie avgränsats till att beskriva den kontext inom vilken värdeåterföring görs.  

Som tidigare nämnts skiljer sig skalan åt mellan de tre fallen. I Vega beskrivs två mindre 

infrastrukturinvesteringar, i London ett betydligt större men ändock avgränsat projekt och i Hong Kong 

en övergripande allmänt gällande finansieringsmodell. Fallstudiernas geografiska avgränsning har därmed 

anpassats till skalan i respektive studerat objekt. Vad gäller tidsmässig avgränsning så fokuserar 

fallstudierna på dagens förhållanden, men en kortare historisk tillbakablick görs för respektive objekt i 

syfte att öka förståelsen för respektive fall. 

Arbetet avgränsas också till att studera offentliga aktörers möjligheter till värdeåterföring. Berörda 

fastighetsägares erfarenheter och syn på värdeåterföring behandlas inte. Detta ligger i linje med arbetets 

fokus på institutionella förutsättningar.  
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3. TEORI 
Som stöd för fallstudier och efterföljande analys och diskussion nyttjas teorier om infrastruktur och 

markvärden, klubbteori rörande makt- och beroendeförhållanden mellan olika inblandade aktörer vid 

planering och genomförande av infrastruktur och bebyggelseutveckling, förhandlingsteori samt teori om 

transaktionskostnader. 

Infrastruktur och markvärden – samband och institutionella förhållanden 
Det finns ett värdesamband mellan infrastruktur och bebyggelse. I detta avsnitt introduceras detta 

teoretiska ekonomiska värdesamband, liksom teorier om hur det markvärde som skapas genom offentliga 

infrastrukturinvesteringar ska fördelas mellan det offentliga och markägaren, vilket rör en frågan om vad 

som är att betrakta som så kallad ”oförtjänt markvärdestegring”. 

Infrastrukturens tillgänglighetsskapande effekter på markvärdet – ”härvärdet”  

För att på ett summariskt och tydligt vis beskriva transportinfrastrukturens påverkan på markvärdet kan 

begreppet ”härvärde”, beskrivet av Christer Anderstig (1993), användas. Markvärdets variation inom och 

mellan regioner varierar utifrån faktorerna tillgänglighet och transportkostnader. En plats tillgänglighet 

bestäms dels av dess anslutning till transportnätverket, dels lokaliseringsmönstret i omlandet. 

Tillgängligheten varierar omvänt mot transportkostnaderna, med hög tillgänglighet och låga sammanvägda 

transportkostnader i centrala punkter och vice versa. Tillgänglighetens andel av markvärdet i en viss punkt 

benämns härvärde. Markens härvärde, liksom eventuella förväntningar om framtida stärkt härvärde till 

följd av tillgänglighetsförbättringar, kapitaliseras i markpriset som ett nuvärde av den förväntade framtida 

avkastningen. Tillgängligheten, i form av härvärdet, avspeglas därmed i markpriset. Härvärdet kan dock, 

som regel, inte realiseras fullt ut på grund av begränsningar i markens användning, såsom juridiska 

begränsningar av byggrättens omfattning eller tekniska begränsningar till följd av t.ex. dåliga 

markförhållanden som försvårar och fördyrar exploatering. Platsens reella nuvärde är därför normalt lägre 

än det potentiella värde som dess tillgänglighet i form av härvärdet uttrycker. (Anderstig 1993)  

Anderstigs resonemang kan sägas sammanfatta bärande teorier kring markvärde och infrastruktur inom 

ekonomisk geografi och den närbesläktade urbanekonomin – teorier som utvecklats under lång tid och 

som ytterst kan spåras till Adam Smiths nationalekonomiska lära om prisets koppling till tillgång och 

efterfrågan. Bland tidiga teoretiker kan också nämnas David Ricardo, som introducerade jordränteteorin, 

enligt vilken jordens värde speglar dess produktionsförmåga; Johann Heinrich von Thünen, som beskrev 

markens värde främst som en funktion av dess avstånd till marknadsplatsen – stadskärnan – och därmed 

lade grunden för markvärdets koppling till dess rumsliga tillgänglighet; och Ernst Georg Ravenstein, som 

med sin s.k. gravitationsteori beskrev platsers attraktivitet som en funktion av dess attraktivitet relativt 

andra platser, och avståndet till dessa. Modernare teori inrymmer bland annat Alfred Marshall, som 

beskrev platsers s.k. lägesvärde som summan av de ekonomiska värden som så kallade lägesfördelar på 

platsen genererar, och som genom diskontering av förväntad framtida avkastning resulterar i ett pris, vilket 

avspeglas i köparens betalningsvilja – tankar som alltså kan sammanfattas i de ovan beskrivna begreppen 

härvärde och nuvärde. (Jonsson 2002, Westin 2007, Lindell 2010) 

Vad som är av huvudsakligt intresse, utifrån ovanstående summariska beskrivning, är dels att markens 

värde påverkas av platsens tillgänglighet (dess härvärde), vilket prissätts genom en diskontering av 

förväntad framtida avkastning (som ger dess nuvärde), dels att markens reella värde (nuvärde) på grund av 

begränsningar i byggrätt, eller på grund av andra förhållanden, som regel är lägre än dess 

tillgänglighetsvärde (härvärde). Resonemanget visar därmed på en koppling mellan 

transportinfrastrukturen, som genererar ett potentiellt tillgänglighetsvärde, och på övrig fysisk planering, 

som är nödvändig för att realisera detta tillgänglighetsvärde. 
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Värdeutveckling som följd av planering och förväntningar om framtida byggrätt och 

förbättrad tillgänglighet – förväntningsvärden 

Kalbro (2007) beskriver den värdeutveckling som fastigheter genomgår före och under en 

exploateringsprocess. Utvecklingen tar sin utgångspunkt i en pågående markanvändning med, relativt sett, 

lågt markvärde. Vid förväntningar om ändrad markanvändning uppstår s.k. förväntningsvärden, vilka 

grundas på bedömningar om exempelvis kommande planeringsbeslut och dessas påverkan på tillåten 

byggrätt. Förväntningsvärdet påverkas inte bara av formella planbeslut, utan även av politiska uttalanden 

och övergripande programdokument. Formella beslut, såsom antagande av detaljplan, ökar dock 

säkerheten kring det ökade värdet. Efter erläggande av fastighetsrelaterade avgifter blir marken också 

byggklar, vilket ytterligare ökar värdet. 

Redogörelsen rör den värdeutveckling som kommunens fysiska planering ger upphov till, men kan också 

användas för att diskutera regional och nationell infrastrukturs påverkan på värdeutvecklingen. 

Förväntningsvärden kan uppstå till följd av uttalanden om t.ex. en planerad järnvägsstation eller 

trafikplats, vilka sedan säkras genom formella planbeslut och genomförande. Dock innebär det 

kommunala planmonopolet enligt Plan- och bygglagen att också byggrätt genom kommunal detaljplan 

behöver ges, för att de förväntningsvärden som infrastrukturen i sig skapar ska kunna realiseras. Utifrån 

detta resonemang kan figuren sägas vara relevant även för transportinfrastrukturens värdehöjande 

effekter. I figuren skulle en tillgänglighetsförbättring kunna illustreras med att förväntningsvärdet, liksom 

råtomt- och tomtvärdet, ökar i större utsträckning än om tillgänglighetsförbättringen inte kom till stånd. 

Det potentiella värde som infrastrukturen genererar utgör markens härvärde. Den av kommunen 

beslutade byggrätten avgör hur stor del av härvärdet som återspeglas i markens pris, dess nuvärde.  

 

Figur 3.1. Schematisk bild över värdeutvecklingen vid exploatering. Efter Kalbro (2007). 

Modell för värdesambandet mellan transportinfrastruktur och bebyggelseutveckling 

Transportinfrastrukturen påverkar alltså, vilket visats ovan, markvärdet. Det finns därmed ett 

värdesamband mellan transportinfrastrukturen och bebyggelsen, genom förbättrad tillgänglighet och ökat 

markvärde. Men därtill finns ett värdesamband också i den andra riktningen. Bebyggelse och markvärde 

kan utgöra en finansieringskälla för transportinfrastrukturen och leda till ett ökat resande. Det råder en 
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värdemässig synergi mellan de båda faktorerna som kan tillvaratas i planering och genomförande. (Tang et 

al. 2004) 

 

Figur 3.2. Synergin mellan investeringar i transportinfrastrukturen och den kringliggande bebyggelsen. Förenklad 

bearbetning efter Tang et al. 2004, s 15. 

 

”Oförtjänt markvärdestegring” 

Att offentliga investeringar i infrastruktur genererar markvärden reser frågor om hur det värde som skapas 

ska fördelas. Frågan har diskuterats flitigt under 1900-talet och ofta berört vad som, ur samhällets 

synpunkt, är att betrakta som så kallad ”oförtjänt markvärdestegring”. Utifrån en definition av vad som är 

att betrakta som ”oförtjänt markvärdestegring” kan sedan metoder för att inhämta denna värdestegring till 

det offentliga diskuteras. (Holmström 1988) I det här arbetet benämns inhämtningen av detta offentligt 

genererat värde med begreppet fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring, vilket är författarens 

översättning av det anglosaxiska uttrycket ”value capture”. 

1900-talets svenska diskussion om samhällets eventuella rätt till de värdeökningar på privat mark, som 

härrör från offentliga infrastrukturinvesteringar, har kretsat dels kring frågan vad som varit att anse som 

”oförtjänt markvärdestegring”, dels kring de tekniker för indragning som utretts, föreslagits och någon 

enstaka gång också införts.  

En distinktion av vad som är att anse utgöra ”oförtjänt markvärdestegring” behöver fastställas, för att 

lämpliga metoder ska kunna utformas och tillämpas. Holmström (1988) har, utifrån en genomgång av 

utredda metoder för överföring av det ”oförtjänta” till samhället, definierat en sluten respektive öppen 

tolkning av begreppet. Den öppna tolkningen härleder all den värdestegring som inte har sin grund i 

ägarens egen insats eller uppoffring som oförtjänt. Värdeökningar till följd av exempelvis allmän 

ekonomisk tillväxt, ökad efterfrågan eller spekulation har då setts som ett värde vilket bör tillfalla det 

offentliga. Endast det värde som skapats genom ägarens egna insatser och uppoffringar anses enligt den 

öppna tolkningen vara förtjänt. Den slutna tolkningen fokuserar istället på den värdestegring som är en 

direkt följd av samhällets insatser – exempelvis utbyggnad av transportinfrastruktur eller VA-anläggning. 

Endast den del av värdeökningen som direkt kan härledas till samhällets insatser ses då som oförtjänt och 

bör tillfalla samhället. Därtill bör nämnas att debatten också inrymt en tredje, kritisk, tolkning – enligt 

vilken samhället inte har någon rätt till återföring av det värde som uppstår på privat mark. Den kritiska 

tolkningen avfärdar därmed helt existensen av något ”oförtjänt” värde.  

En viktig distinktion av det ”oförtjänta” är att indragningen syftar till att dra in det ekonomiska resultatet 

av en aktivitet – värdeökningen – och inte faktiska nedlagda kostnader för den genomförda aktiviteten. 

Transportinfrastruktur 

Bebyggelse 

Synergi Förbättrad 
tillgänglighet och ökat 
markvärde 

Finansieringsk
älla  
och ökat 
resande 
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Utifrån en definition av vad som anses vara oförtjänt kan sedan indragningens karaktär bestämmas. För 

det första dess storlek: huruvida den ska vara partiell, exempelvis en procentsats av den uppskattade 

värdestegringen, eller total. För det andra dess räckvidd: huruvida dess tillämpning ska vara selektiv och 

därmed undanta vissa typer av fastigheter, exempelvis jordbruksfastigheter, eller om tillämpningen ska 

gälla generellt för alla fastighetstyper. Samt för det tredje, huruvida indragningen ska vara definitiv eller 

fortlöpande: den oförtjänta värdestegringen kan elimineras – i extremfallet genom expropriation – eller 

extraheras i form av skatt eller avgift. Uttaget kan ha engångskaraktär eller tillämpas periodiskt, exempelvis 

årligen. 

Motiven för indragning har delvis varierat. Tre huvudsakliga motiv kan skönjas: ett fördelningspolitiskt 

utifrån ett rättviseperspektiv, ett stats- eller kommunalekonomiskt med fokus på indragningen som 

intäktskälla, samt ett mark- och bebyggelsepolitiskt där indragningen ses som ett styrmedel i 

samhällsbyggandet.  

Under 1900-talet föreslogs såväl ekonomiska som juridiska metoder för indragning av oförtjänt 

värdestegring: ekonomiska metoder i form av direkt- och indirekt beskattning samt avgifter; juridiska 

metoder i form av expropriation samt ett förslag på värdestegringshypotek. Ytterst få förslag kom dock att 

genomföras, och då huvudsakligen i form av expropriationsmetoder. Inte heller dessa kom dock att 

tillämpas i någon större utsträckning. Att huvuddelen av förslagen aldrig genomfördes kan främst härledas 

till svårigheten att fastställa hur stor andel av fastighetsvärdet som är att anse som oförtjänt. Metoderna för 

indragning utgår som regel från fastighetens marknadsvärde. Att från detta värde isolera värdestegring till 

följd av en samhällsinsats (i den slutna tolkningen) eller fastighetsägaren (i den öppna tolkningen) låter sig 

svårligen göras. Principerna för indragning av oförtjänt värdestegring visar sig därmed uppenbart svåra att 

operationalisera. (Holmström 1988) 

Även om det visat sig svårt att införa metoder för ren indragning av oförtjänt värdestegring så finns det 

möjligheter till värdeåterföring i dagens lagstiftning och planeringspraktik, vilket beskrivs senare i detta 

arbete. 

Klubbteori – aktörer med olika intressen möts 
Vid planering och genomförande av infrastruktur är som regel flera offentliga beslutsnivåer såväl som 

privata aktörer inblandade. Här presenteras teori rörande hur olika aktörer är beroende av varandra och i 

behov av samverkan och – i förekommande fall – av förhandlingar. 

Aronsson (2009) har belyst faktorer som påverkar relationen mellan stat och kommun vid genomförande 

av statliga infrastrukturprojekt. Utgångspunkten utgörs av ett resursberoendeperspektiv, där parters 

beroende av ojämnt fördelade resurser formar maktrelationer dem emellan. Resurser kan vara finansiella, 

auktoritära, politiska, organisatoriska eller informationsbaserade. Beroendet kan vidare vara ensidigt eller 

ömsesidigt. Begreppet beroende hänger vidare ihop med begreppet makt på så vis att en hög grad av 

beroende innebär liten makt relativt den part som förfogar över resursen, och vice versa. Ett ensidigt eller 

ojämnt beroende av en resurs innebär ett asymmetriskt styrkeförhållande mellan parterna. Denna 

asymmetri speglar parternas inbördes – relativa – makt. Den oberoende parten innehar ett maktövertag 

relativt den andra. Relativt beroende, och relativ makt, utgör på så vis begrepp som kan beskriva parters 

ställning i en förhandlings- eller samverkanssituation. Därtill är även summan av respektive parts beroende 

– det totala beroendet – liksom graden av ömsesidighet i beroendet av betydelse, på så vis att de 

inblandade parterna vid ett högt totalt och ömsesidigt beroende torde ha ett gemensamt intresse i att finna 

en lösning, exempelvis genom förhandling eller samverkan. Båda parter uppvisar ett relativt beroende 

genom att såväl stat som kommun är i behov av resurser som den andra parten förfogar över för att få till 

stånd den önskade infrastrukturen. Parternas relativa beroenden summerar till ett högt totalt beroende, 

vilket antyder ett behov av samverkan och, i förekommande fall, förhandling. Kommunen har därtill 
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behov av fungerande infrastruktur för att utgöra en attraktiv kommun för invånare och företag, vilket 

Aronsson benämner yttre tryck, som ytterligare förstärker beroendeförhållandet. Dessa beroenden av olika 

resurser formar alltså ett maktförhållande mellan parterna, vilket har stark inverkan på 

förhandlingsförutsättningarna. Förhandling genomförs då respektive part har någonting att vinna på att 

förmå den andra parten att agera på ett visst sätt. Ju större oberoende, desto större makt i 

förhandlingsprocessen, relativt den andra parten.  

Förhållandet mellan stat och kommun är polariserat, å ena sidan en stark centralmakt, å andra sidan det 

kommunala självstyret. De två parterna har i huvudsak skilda verksamhets- och ansvarsområden, men det 

finns också områden där ansvarsfördelningen inte är fullständigt fastlagd eller är delvis överlappande. För 

sådana områden, där gränsen mellan statens och kommunens ansvar är otydlig, uppstår behov av 

samverkan mellan parterna för att överbrygga eventuella glapp i ansvarsfördelningen. Samverkan 

uppmuntras inom offentlig sektor som ett medel för ökad effektivitet och kvalitet i verksamheten. 

Samverkansprocesser är dock inte friktionsfria, utan påverkas av, bland annat, skillnader i regelverk, 

avsaknad av gemensam målbild, konflikter mellan olika kompetenser och avsaknad av förtroende mellan 

parterna. Inte minst kan samverkan påverkas av att staten ofta agerar genom skilda företrädare på olika 

organisationsnivåer, exempelvis genom såväl departement som Trafikverkets regionala kontor – vilket 

Aronsson benämner statens janusansikte. 

Vid genomförande av infrastruktur med koppling till bebyggelseutveckling möts aktörer som gör delvis 

olika värderingar ett investeringsobjekt. I Sverige har staten, genom Trafikverket, att bedöma objektet 

inom en fastställd budgetram för infrastruktur, med syftet att utifrån tillgängliga resurser prioritera de 

investeringar som ger den bästa samhällsnyttan samt bäst uppfyller de transportpolitiska målen. 

Kommunen å sin sida, har att bedöma investeringen utifrån ett kommunalekonomiskt helhetsperspektiv, 

där infrastrukturobjektets nytta vägs mot kommunens hela verksamhet och investeringar. De två parterna 

har att i beslutsfattandet ta hänsyn till skilda rumsliga kollektiv – hela nationens respektive kommunens 

invånare. 

Aronsson (2009) beskriver alltså det spänningsfält som råder mellan å ena sidan staten som den starka 

centralmakten och å den andra kommunen med det kommunala självstyret, där det förekommer 

gränszoner med otydlig ansvarsfördelning. Gränsen mellan statligt och kommunalt ansvar för 

transportinfrastrukturen utgör ett sådant verksamhetsområde, där respektive parts ansvar inte är fullt ut 

fastställt. 

Även Edlund och Westin berör spänningsfältet mellan stat och kommun, men då utifrån James M. 

Buchanans klubbteori (Westin 2007, Edlund & Westin 2009). Enligt klubbteorin ses klubben som ett 

samarbete mellan ett antal medlemmar för att tillhandahålla tjänster som varken utgör en strikt privat eller 

en strikt kollektiv vara, såsom infrastruktur. Inom en nation finns ”infrastrukturklubbar” med olika 

geografisk utbredning. De olika klubbarna (exempelvis kommunen, regionen, staten) kan värdera en 

infrastrukturåtgärd på skilda sätt, och därmed komma till olika slutsatser kring dess nytta och lämpliga 

utformning. En investering i infrastruktur anses ur klubbens perspektiv vara värd att genomföra ifall de 

nyttor som uppstår för klubbkollektivet överstiger kollektivets kostnader för investeringen. Olika klubbar 

gör alltså olika nyttobedömningar utifrån hänsyn till skilda kollektiv i olika rumslig skala. Men därtill kan 

nyttor också vara överlappande. Exempelvis utgör den lokala klubben (kommunen) en avgränsad klubb 

inom en större nationell klubb (staten). Nationell nytta torde därför även komma kommunkollektivet till 

del. Investeringar i transportinfrastruktur kan därmed aktualisera klubbteori genom att den nationella 

klubbens ansvar för nationell infrastruktur ska förenas med den lokala klubbens intresse. 
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Transaktionskostnader – en teorigrund för att diskutera effektivitet i 

planering och genomförande, liksom graden av samlat eller fragmenterat 

ansvar 
Värdeåterföring genom fastighets- och exploateringsrelaterade metoder reser frågor om förutsättningarna 

för en effektiv fastighetsutvecling. En samordning av bebyggelse- och infrastrukturinvesteringar är 

komplext, med många delar som ska tillsammans ska fungera som en helhet. Komplexiteten innebär att 

det krävs en samsyn och samverkan mellan berörda aktörer för att nå ett bra slutresultat. I detta avsnitt 

presenteras en teoribildning, baserad på nyinstitutionell ekonomisk teori, med ett begrepp som på senare 

år också kommit att nyttjas inom planeringsforskningen. Syftet är att få en teoretisk grund för att kunna 

diskutera organisatoriska lösningar för ett gott resultat i planerings- och genomförandeskedena, utifrån 

begreppet transaktionskostnader. 

En forskningsrapport om Hong Kongs institutionella modell för att genomföra kombinerade järnvägs- 

och bebyggelseprojekt (Tang et al. 2004), den så kallade ”Rail plus property”-modellen (som utgör en 

fallstudie senare i detta arbete), tar stöd i nyinstitutionell ekonomisk teori för att diskutera huruvida en 

enskild, samlad aktör som planerar och genomför såväl infrastrukturutbyggnad som bebyggelseprojekt ger 

effektivare och mer ändamålsenliga lösningar än då utbyggnaden kräver samverkan mellan olika aktörer 

med skilda ansvarsområden och resurser. Nyinstitutionell ekonomisk teori kan nyttjas för att förklara 

funktionssättet hos ekonomiska och sociala institutioner såsom myndigheter och marknader.  

Transaktionskostnader utgör grundelementen i analysen, och definieras som ett utbyte av resurser eller 

tillgångar av ekonomiskt värde, löften eller handlingar mellan avtalsparter i samhället. Transaktioner kan 

äga rum i såväl den privata som offentliga sektorn, på ekonomiska marknader och inom politiken. När det 

gäller fastighetsutveckling blir frågan om äganderätten central inom den nyinstitutionella ekonomi.  En 

tydlig äganderätt ger fastighetsinnehavaren ett starkt incitament att skydda och utveckla fastighetens värde 

och att tillvarata de värden som skapas genom investeringar och transaktioner med andra aktörer. 

Frivilliga överenskommelser och utbyten med andra aktörer leder, enligt teoribildningen, till ett optimalt 

markutnyttjande och, i förlängningen, till en ökad välfärd för samhället i stort.  

Nyinstitutionell ekonomisk teori lyfter också fram ägandet av mark som en kritisk faktor för skydd, 

stärkande och inhämtning av värden, genom att ägandet utgör en begränsning för andras opportunistiska 

beteende. Kollektiva nyttigheter, som parkmark och floder som inte står under privat ägande, kommer 

snabbt att förbrukas och slitas ned om de inte skyddas av myndigheter. Värdet av nyttigheterna skingras 

och slösas bort på grund av opportunistiskt beteende till följd av så kallad ”free rider”-problematik, då 

användarna inte behöver betala för den resurs de nyttjar. Nyinstitutionell ekonomisk teori har ett kluvet 

förhållande till hanteringen av kollektiva nyttigheter: å ena sidan antas privatisering och 

marknadstransaktioner skydda nyttigheterna från överutnyttjande, men samtidigt innebär ökade 

transaktionskostnader till följd därav, att resursen ändå inte nyttjas på ett optimalt vis, genom att 

kostnaderna medför att vissa utbyten inte kommer till stånd. (Tang et al. 2004) 

Den nyinstitutionella synen på kollektiva nyttigheter är inte allenarådande. Elinor Ostrom (2009) har visat 

att mänskligheten under lång tid har förmått att skapa institutioner för att gemensamt och långsiktigt 

hållbart nyttja kollektiva resurser med kollektiv nyttjanderätt. 

Av huvudsakligt intresse för detta arbete är dock främst de nyinstitutionella teorierna om 

transaktionskostnader. Marknadstransaktioner mellan olika aktörer är inte kostnadsfria, och detta 

förhållande har särskild bärighet inom fastighetsutveckling, med ofta många inblandade aktörer. Höga 

transaktionskostnader vid fastighetsutveckling anses enligt Tang et al. (2004, s 22f) härröra från följande 

faktorer: 
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 Säregenheten i fast egendom (såsom fastigheter). Syftar på det komplexa ömsesidiga beroende mellan  

delar i en exploatering. Fastighetsutveckling är ofta besvärliga investeringar som inte enkelt kan 

omplaceras, delas upp eller substitueras. 

 Ofullständig kunskap om de specifika förutsättningarna på platsen för byggnationen liksom 

samspelet mellan inblandade aktörer ger högre kostnader för informationsinhämtning liksom 

bevakning och upprätthållande av respektive aktörs intressen i projektet.  

 Osäkerhet om förändrade ekonomiska förhållanden ger ökad ekonomisk risk liksom ökade kostnader för 

att klargöra respektive parts rätt till värdeutfallet av projektet. 

 Lång tidsutdräkt i fastighetsprojekt ökar den allmänna osäkerheten och risken i projektet. 

 Kostnader för förhandling, upprätthållande av överenskommelser och administration ökar p.g.a. behovet att 

stävja opportunistiskt handlande, bedrägeri och regelbrott bland inblandade aktörer. 

Höga transaktionskostnader kan ses som friktion i det ekonomiska systemet, eller i planeringsprocesser. I 

syfte att minska friktionen och därmed möjliggöra en förbättrad resursanvändning, intresserar sig den 

nyinstitutionella ekonomiska teorin för institutioner och olika institutionella upplägg. Institutionella 

förhållanden formar ett system av incitament och begränsningar som sätter ramarna för aktörers beteende. 

Marknader respektive firmor utgör två huvudtyper av institutioner. Marknaden utgör en decentraliserad 

form av transaktioner medan firmor innebär en centralistiskt planerad, hierarkisk form av resursallokering. 

Inom områden med betydande transaktionskostnader motiveras institutionella firmor genom att de kan 

bidra till att minska transaktionskostnaderna. Firmor kan ses som smörjmedel som koordinerar 

resursallokering och underlättar transaktioner i ekonomin.  (Tang et al. 2004) 

Transaktionskostnader diskuteras också inom den renodlade planeringsforskningen. Sager (2006) menar 

att höga transaktionskostnader är att vänta när transaktioner sker vid sidan av standardiserade processer, 

när förhandlingar är nödvändiga och när det är komplicerat att förhindra opportunistiskt handlande. 

Sådana förhållanden råder ofta vid markanvändningsplanering. Med begreppet transaktionskostnadspolitik 

knyter Sager transaktionskostnader till själva planeringsprocessen och dess utfall. Förekomsten av 

transaktionskostnader påverkas av om alla de aktörer som berörs av planen kan föras samman i 

planprocessen, om ansvars- och ägandeförhållanden är uppklarade, liksom om det är möjligt att specificera 

och teckna avtal på ett effektivt vis. Om dessa tre förhållanden gäller kan utfallet av planprocessen, utifrån 

ett transaktionskostnadsperspektiv, sägas vara effektivt. Den offentliga debatt, liksom informella samtal, 

som sker under en planeringsprocess är förenade med transaktionskostnader. Allt informationsutbyte kan 

likaså ses som transaktioner. Utifrån kommunikativa planeringsteori, som förespråkar att alla som berörs 

av en plan ska ges inflytande över planens utformning, uttrycker Sager att offentlig planering bör hålla 

nere de transaktionskostnader som är relaterade till den breda allmänhetens deltagande i 

planeringsprocessen, i syfte att underlätta dessas möjlighet att påverka planutfallet.  

 

 

Förhandlingsteori – möjlighet att skapa värden och komma överens vid 

fragmenterat ansvar 
I projekt med flera aktörer inblandade krävs, som redovisats avsnitten om klubbar och 

transaktionskostnader ovan, som regel avtalsöverenskommelser för att reglera respektive parts 

genomförande- och finansieringsansvar. Det kan gälla anläggande av statlig infrastruktur, där 

ansvarsgränser gentemot kommunala, regionala eller privata aktörer behöver klargöras. Det kan också röra 

samordning av infrastruktur- och bebyggelseutveckling, där berörda aktörer behöver klara ut 

gränsdragningar. Förhandlingar kan vara av olika karaktär och omfattning. För att få stöd till en analys och 
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diskussion kring planerings- och värdeåterföringslösningar där förhandlingar är inblandade kan 

förhandlingsteori vara till nytta. 

Distributiva och integrativa förhandlingar 

Inom förhandlingsteorin görs skillnad på två huvudtyper av förhandlingar: distributiva respektive 

integrativa förhandlingar. En distributiv förhandling behandlar en fråga åt gången och syftar till att fördela 

värde, ansvar, kostnader, eller vad frågan nu berör, mellan parterna. ”Kakan är given” och i förhandlingen 

fördelas den, på så vis att ju mer en part vinner, desto mer måste motparten avstå. Förhandlingen utmärks 

av en ”vinna-förlora”-relation. (Cars & Witzell 2011) 

Integrativa förhandlingar, å andra sidan, rör alltid mer än en fråga i samma förhandling, vilket öppnar upp 

för att skapa värde. Enligt förhandlingsteori kan nämligen det värde som ska fördelas växa, beroende på 

hur förhandlingen struktureras och hur utfallet blir i varje delfråga. Berörda parter kan uppvisa samsyn i 

vissa frågor, men ha helt skilda intressen i andra frågor. Därtill – vilket är viktigt för värdeskapande – så 

kan parterna lägga olika vikt vid olika delfrågor i förhandlingen. Inblandade aktörer kan också vilja 

omformulera eller addera frågor till förhandlingar, i syfte att få gehör i frågor som upplevs som 

betydelsefulla. Genom att förhandlingen inkluderar ett flertal frågor av större eller mindre vikt för 

respektive aktör blir det möjligt att nå kreativa, värdeskapande förhandlingslösningar. Värdet skapas 

genom att parterna gör eftergifter i frågor de själva ser som mindre betydelsefulla men av hög prioritet för 

motparten, och på motsvarande sätt markerar ovilligheten till eftergifter i frågor av större betydelse. 

Förhandlingen blir ett ”trade-off”-spel där parterna söker ömsesidigt fördelaktiga lösningar genom ett 

givande och tagande baserat på de skilda värderingar som parterna gör i olika delfrågor. Ett lyckat utfall 

kan resultera i värdeskapande ”vinna-vinna”-lösningar baserat på detta systematiska nyttjande av 

intresseskillnader.  (Ibid) 

Fördelningen av resurser påverkar förhandlingssituationen 

Nyckeln till värdeskapande förhandlingar är att parterna göra ömsesidiga vinster. Detta innebär att 

fördelningen av resurser att fördela är av avgörande betydelse. Ju mer asymmetriskt resurserna är 

fördelade, desto svårare blir det att skapa ömsesidigt önskvärda lösningar. Likaså kan förhandlingsklimatet 

försämras om en av parterna introducerar frågor som den andra parten inte har intresse i eller uppfattar 

ligger utanför det egna ansvarsområdet. För den part som besitter merparten av resurserna är det normalt 

mer rationellt att fatta beslut på egen hand än att ge sig in i en förhandling som inte kan tillföra ytterligare 

värde eftersom motparten saknar intresse eller resurser för att skapa värde. (Ibid) 

 

En referensmodell för att diskutera förutsättningar för värdeåterföring 
Utifrån ovanstående teoribildning rörande markvärden, klubbteori, transaktionskostnader och 

förhandlingar kan en referensmodell formas, som kan ligga till grund för en analys av 

grundförutsättningarna till värdeåterföring. 

Utgångspunkten är att investeringar i transportinfrastruktur har positiv inverkan på markvärden, som kan 

inhämtas genom olika metoder för fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring.  Då ansvaret för 

infrastruktur- och bebyggelseplanering är uppdelat på olika aktörer så spelar organisatoriska och 

institutionella förhållanden en viktig roll för möjligheten till värdeåterföring. Beroende på institutionella 

förhållanden kan planeringen av infrastruktur och bebyggelse innebära större eller mindre 

transaktionskostnader. I fall med större transaktionskostnader kan integrativa förhandlingar utgöra ett sätt 

att kompensera för dessa kostnader och skapa mervärde för alla inblandade parter.  

För att redovisa institutionella förhållanden och graden av transaktionskostnader tecknas en teoretisk 

fyrfältsfigur med två axlar. Respektive axel visar på huruvida ansvaret för planering respektive 
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genomförande i respektive fall är samlat eller fragmenterat, med avseende på infrastruktur och 

bebyggelseutveckling. Hög grad av fragmentering kan, utifrån redovisad teori, antas vara förknippat med 

höga transaktionskostnader, och vice versa. 

Referensmodellen utgör på så vis ett sätt att grafiskt illustrera hur institutionella förhållanden skiljer sig åt 

mellan de olika fallen i studien. Vid hög fragmentering i såväl planering som genomförande torde 

transaktionskostnaderna vara höga, och ett stort behov av samverkans- och förhandlingslösningar 

föreligga. Enligt presenterad teori kan integrativa, värdeskapande förhandlingar utgöra en möjlighet till att, 

trots ett fragmenterat ansvar, skapa kvalitativa lösningar. Denna situation kan sägas utgöra ett extremfall. 

Vidare finns två ”mellansteg”, där det råder låg grad av fragmentering i planeringsskedet men hög grad av 

fragmentering i genomförandeledet, eller vice versa. Slutligen finns ett andra extremfall, där det råder låg 

grad av fragmentering i såväl planering som genomförande, vilket innebär att en samlad aktör närmast fritt 

förfogar över de planerings- och genomföranderesurser som krävs för förverkligandet av en önskad 

infrastruktur- och bebyggelseutveckling.  

Fyrfältsfiguren syftar till att deskriptivt tydliggöra skillnader i institutionella förhållanden, men de fyra 

typsituationer som modellen rymmer värderas inte i förhållande till varandra. Det vill säga, figuren syftar 

inte till att rangordna institutionella förhållanden i relation till något sorts idealtillstånd. Figurens funktion 

är att möjliggöra jämförelser, men inrymmer inte i sig själv någon värdering av vad som är önskvärt. I 

fallstudierna samt den avslutande analysen och diskussionen tillämpas referensmodellen just i syfte att 

jämföra och tydliggöra skillnader mellan de tre fallen. 

 

 

Figur 3.3. Referensmodell. Grad av fragmenterat eller samlat ansvar för planering respektive genomförande av bebyggelse 

och infrastruktur.  
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4. DAGENS SVENSKA MÖJLIGHETER TILL 

VÄRDEÅTERFÖRING 
 

I detta kapitel beskrivs statens, regionens/landstingens samt kommunens möjlighet att dela 

infrastrukturkostnader och återföra fastighets- och exploateringsrelaterade värdeökningar till följd av 

infrastrukturinvesteringar.  

Redovisningen indelar instrumenten i fem kategorier:  

 Kostnadsfördelning genom överföring eller klargörande av huvudmannaskap 

 Offentligt markinnehav och inlösen av mark i värdeåterförande syfte 

 Avgiftsinstrument 

 Avtalsöverenskommelser 

 Skatteinstrument 

Vidare redovisas, för de instrument där det är motiverat, ett antal egenskaper: 

 Tar instrumentet sikte på att återföra kostnader för en infrastrukturåtgärd eller tillskapat 

fastighetsvärde till följd av infrastrukturåtgärden? 

 Är instrumentet direkt eller indirekt? Direkta instrument innebär att uttaget vad gäller tidpunkt och 

storlek återspeglar det värde eller den kostnad som infrastrukturåtgärden resulterat i. Indirekta 

instrument är inte knutna i tid och storlek till åtgärden, men återför ändå delar av det tillskapade 

värdet genom att det speglas i exempelvis fastighetens marknadsvärde. 

 Är uttaget löpande, exempelvis årsvis, eller ett engångsuttag? 

 Rör det sig om en total eller partiell indragning av värdestegringen eller kostnaden? 

För några instrument, som i huvudsak syftar till att underlätta genomförande eller fördela 

huvudmannaskap, och som endast har en svag eller ingen finansieringsfunktion, redovisas inte de 

ovanstående egenskaperna. 

I avsnittet redovisas också förändringar i instrumenten som inträtt under innevarande och föregående 

politiska mandatperiod, det vill säga sedan 2006, liksom liggande förslag på förändringar. 

Kostnadsfördelning genom överföring eller klargörande av 

huvudmannaskap 
Den första kategorin av instrument berör det offentligas grundläggande ansvar för trafikinfrastruktur. 

Kommuner ska, som huvudregel, vara huvudman för gator och allmänna platser i detaljplan, och genom 

detaljplanekrav därmed i all tätbebyggelse. (SOU 2012:91) Staten ansvarar för den nationella 

infrastrukturen (Ingo 2013) och regioner/landsting för kollektivtrafik och vissa kollektivtrafikanläggningar 

(Hägglund 2013). Det är dock möjligt för kommuner att överföra huvudmannaskapet på enskilda 

fastighetsägare. Det är också möjligt för samtliga offentliga beslutsnivåer att överföra huvudmannaskapet 

på privata aktörer genom så kallad offentlig-privat samverkan. För såväl stat som regioner/landsting och 

kommuner finns det också återkommande behov av att diskutera gränser för respektive parts 

huvudmannaskap i de punkter där de olika parternas infrastruktur möter varandra, eller där offentlig 

infrastruktur möter privata aktörer, exempelvis industrier och handelsområden. (Cars, Malmsten & Witzell 

2011)   
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De ”instrument” som redovisas nedan utgör inga egentliga värdeåterföringsinstrument, men redovisas för 

att tydliggöra att ansvaret för genomförande och finansiering kan överföras på annan part redan innan 

värdeåterföring blir aktuell, genom att själva huvudmannaskapet och därmed finansieringsansvaret förs 

över på fastighetsägare eller andra privata aktörer. 

Enskilt huvudmannaskap för kommunala gator och allmänna platser i detaljplan 

Kommunen har möjlighet att i detaljplan lägga över huvudmannaskapet för allmänna platser och gator på 

fastighetsägarna. Lagbestämmelsen syftar till att möjliggöra ett sådant enskilt huvudmannaskap främst i 

fritidsområden, men under senare år har allt fler kommuner tillämpat bestämmelsen också i tätorter, ofta i 

så kallade storkvarter, där huvudmannaskapet för mindre gator inom storkvarteret överförs på 

fastighetsägarna. På så vis överförs finansieringsansvaret för såväl byggnation som drift och underhåll på 

fastighetsägarna. (SOU 2012:91) Genom förfarandet kan alltså kommunen undslippa såväl 

investeringskostnaden som framtida drift- och underhållskostnader för lokalgator och allmänna platser. 

Enskilt huvudmannaskap för statlig infrastruktur genom offentlig-privat samverkan 

Offentliga beslutsnivåer har möjlighet att föra över huvudmannaskapet för infrastruktur på privata 

aktörer. Genom olika former av offentlig-privat samverkan, så kallade OPS-lösningar, kan en privat aktör 

ges i uppdrag att finansiera, anlägga och driva en infrastrukturanläggning, normalt under ett antal år 

varefter huvudmannaskapet övergår till berörd offentlig aktör. Den privata aktörens investeringskostnader 

betalas av genom exempelvis brukaravgifter från de trafikanter som nyttjar anläggningen eller årliga 

avbetalningar från det offentliga. Vid slutfinansiering med offentliga medel innebär dock OPS-lösningar 

att framtida investeringsutrymme intecknas och en högre finansieringskostnad till följd av att den privata 

aktören lånar upp medel till en högre kostnad än det offentliga. Exempel på OPS i Sverige är 

Arlandabanan och Öresundsbron. (Cars, Malmsten & Witzell 2011) 

Gränsdragning mellan olika offentliga och privata huvudmäns ansvarsområden 

Vid exempelvis anläggande av en trafikplats på statlig väg, eller en station längs en statlig järnväg, uppstår 

gränsdragningsfrågor rörande respektive huvudmans ansvarsområde. Flera offentliga aktörer ansvarar som 

regel för delar av investeringar utifrån sitt huvudmannaskap. Även om det finns utvecklad praxis rörande 

ansvarsfördelningen så kan diskussioner behöva föras om den exakta gränsdragningen. Hur ansvaret 

slutligen fördelas påverkar respektive parts finansieringsåtagande. (Cars, Malmsten & Witzell 2011) Detta 

förfarande redovisas i syfte att belysa gränsdragningsdiskussionernas påverkan på storleken på respektive 

parts finansieringsansvar. 

 

 

Offentligt markinnehav och inlösen av mark i värdeåterförande syfte 
Offentligt markinnehav i anslutning till infrastrukturinvesteringar ger de starkaste möjligheterna till 

värdeåterföring, genom att det offentliga då har full kontroll över markanvändning och genomförande. 

Genom expropriation eller enligt särskilda bestämmelser knutna till antagen detaljplan, väg- eller 

järnvägsplan, kan det offentliga lösa in mark, vilket beskrivs närmare nedan. Dessa instrument syftar i 

första hand, enligt berörd lagstiftning, till att underlätta genomförande, men det finns också bestämmelser 

som innebär att instrumenten kan användas för att återföra markvärdeökningar eller överföra 

kostnadsskyldighet på exploatörer. 

Offentligt markinnehav som grund för värdeåterföring  

Samtliga offentliga nivåer kan tillgodogöra sig värdestegringar genom eget markinnehav. Genom att det 

offentliga då har full kontroll över markanvändning och genomförande så utgör offentligt markägande 

den starkaste möjligheten till värdeåterföring vid infrastrukturinvesteringar. Det bör dock påpekas att, 

eftersom ansvaret för transportinfrastruktur och bebyggelseutveckling är uppdelat på stat, 



27 
 

region/landsting och kommun så krävs det samsyn och samverkan för att optimera planering och 

genomförande i värdeåterförande syfte.  

Värdeåterföringen kan tänkas realiseras som kontinuerliga överskott genom egen fastighetsutveckling, som 

en engångsåterföring genom försäljning vid lämplig tidpunkt, eller kontinuerlig återföring genom att mark 

hyrs ut på bestämd tid med arrende eller tomträtt. Om marken kvarstår i offentlig ägo kvarstår också 

möjligheten för det offentliga att ta del av eventuella framtida värdestegringar, samtidigt som marken kan 

nyttjas under tiden. Ytterst avgörs omfattningen av värdeåterföringen av de försäljnings- och 

upplåtelseavtal som träffas, eller den fastighetsverksamhet som bedrivs. 

Staten, regioner/landsting och kommuner kan förstås arbeta kontinuerligt med att proaktivt förvärva mark 

på den på den reguljära marknaden i syfte att på sikt kunna ta del av markvärdestegringar till följd av 

framtida infrastrukturinvesteringar.  

Offentligt markinnehav ger förutsättningar för en direkt, värderelaterad och total värdeåterföring. 

Beroende på om fastigheten säljs eller hyrs ut kan återföringen vara kontinuerlig eller av engångskaraktär.   

Expropriation och bestämmelse om värdestegringsexpropriation som ger lagstöd för 

värdeåterföring i exploateringsavtal 

Kommuner, landsting/regioner, kommunförbund och staten kan alla begära tillstånd för tvångsinlösen av 

mark genom expropriation av regeringen, varefter ärendet prövas i domstol. Kommunen (och i 

förekommande fall landsting och kommunförbund) har möjlighet att expropriera ”mark eller annat 

utrymme som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed 

sammanhängande anordning.” Expropriation får också ske för, bland annat, anläggande av 

transportinfrastruktur. Överlag gäller, att tillstånd till expropriation endast ges om ändamålet inte kan 

tillgodoses på annat vis samt att fördelarna av expropriationen ur allmän och enskild synvinkel överstiger 

olägenheterna. För exproprierade fastigheter, eller delar av fastigheter, ska vanligen löseskilling 

motsvarande marknadsvärdet samt en intrångsersättning med ytterligare 25% av marknadsvärdet betalas. 

(Expropriationslag 1972:719, 2 kap. 1-2 § samt 11-12 §, 4 kap. 1 §)  

Expropriationslagen innehåller en särskilt intressant bestämmelse rörande så kallad 

värdestegringsexpropriation. Bestämmelsen syftar just till att det allmänna ska kunna tillgodogöra sig 

markvärdestegring. Vid en åtgärd som skulle kunna föranleda expropriation kan, om skäligt, fastigheter i 

områdets omedelbara närhet, för vilka den planerade åtgärden förväntas medföra ett väsentligt ökat värde, 

eller fastigheter som genom åtgärden ges förbättrade nyttjandemöjligheter, exproprieras. Det kan röra sig 

om exempelvis anläggande av en ny trafikled som ökar fastigheternas värde. Värdestegringsexpropriation 

skulle alltså kunna användas då offentliga investeringar leder till värdestegring. Regeln har dock inte 

tillämpats, men ger lagstöd för kommuner att förhandla om ersättning för värdeökning till följd av också 

större infrastrukturinvesteringar i exploateringsavtal (se särskilt avsnitt om exploateringsavtal). 

Bestämmelsen om värdestegringsexpropriation stärker, genom sin blotta existens, kommunens 

förhandlingsposition om värdeåterföring i förhandlingar om exploateringsavtal. Idén är, att genom att 

betala en skälig ersättning genom exploateringsavtal, kan fastighetsägaren undgå expropriation. (SOU 

2012:91) 

Expropriation är i grunden ett genomförandeinstrument snarare än ett återföringsinstrument. Ekonomisk 

ersättning betalas ut i utbyte mot mark. Värdestegringsexpropriation kan dock ses som ett indirekt 

värdeåterföringsinstrument av engångskaraktär. Huruvida det rör sig om en partiell eller total återföring av 

värdeökningen beror på domslutet i fråga. 

Kommunal inlösen av mark i detaljplan mot ersättning  

Kommunen har också rätt att lösa in mark bland annat för allmän plats i detaljplan som kommunen ska 
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vara huvudman för, liksom kvartersmark för allmänna ändamål, om det annars inte kan anses säkerställt 

att marken kan användas för  det avsedda ändamålet. Kommunen har också rätt att lösa in kvartersmark 

som inte bebyggts i enlighet med plan då planens genomförandetid upphört. Ersättning utgår i enlighet 

med expropriationslagstiftningen. (Boverket 2013) 

Upplåtelse av mark i detaljplan utan ersättning, samt krav på att byggherre bekostar 

utförandet av gator och vägar  

Genom Plan- och bygglagens så kallade exploatörsbestämmelser (PBL 6 kap.) kan kommunen också 

ansöka hos Länsstyrelsen om att fastighetsägare ska upplåta eller avstå mark utan ersättning, om denna 

behövs för att området ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Förfarandet kan gälla allmän plats 

och gata med kommunalt eller annat huvudmannaskap, liksom kvartersmark för allmän byggnad, och 

anses skäligt om nyttan av detaljplanen, exempelvis i form av värdeökning, överstiger fastighetsägarens 

uppoffring i det enskilda fallet. Därtill kan länsstyrelsen, om kommunen begärt det, besluta att byggherren 

ska åläggas att bekosta utförandet av gator och vägar (liksom vattenförsörjning och avlopp), om det är 

skäligt med hänsyn till byggherrens nytta av planen. Normalt regleras dock detta förfarande istället inom 

ramen för exploateringsavtal mellan kommunen och berörd fastighetsägare. (Boverket 2013a) 

Avstående från mark utan ersättning och krav på att byggherren bekostar utförandet av gator kan ses som 

en direkt, kostnadsrelaterad, total återföring av engångskaraktär. 

Upplåtelse av mark för statlig (och regional) väg och järnväg mot ersättning 

Även staten och, i förekommande fall regioner/landsting som är huvudmän för infrastruktur, har rätt att 

ta mark i anspråk eller lösa in mark för utbyggnad av transportinfrastruktur utifrån fastställd väg- eller 

järnvägsplan. Ersättning utgår i enlighet med expropriationslagstiftningen. (Trafikverket 2013) 

 

Avgiftsinstrument 
Kommunen har rätt att finansiera anläggande och förbättring av kommunala gator och allmänna platser 

genom uttag av gatukostnadsavgifter. Staten och regioner/landsting har inte tillgång till några motsvarande 

instrument.  

Gatukostnader  

Kommunen har möjlighet att finansiera anläggande och förbättring av kommunala gator och allmänna 

platser, för vilka kommunen är huvudman i detaljplan genom avgiftsuttag från berörda fastighetsägare. 

Avgifter får dock ej tas ut för drift och underhåll. Avgifter får vidare endast tas ut för åtgärder som är 

avsedda att tillgodose områdets lokala behov och ska tas ut i enlighet med självkostnadsprincipen. Om 

anläggningar byggs med högre standard än normalt, eller om det rör sig om exempelvis genomfartsleder 

eller större parker som betjänar ett större område, ska fastighetsägarna i det avgiftsberörda området inte 

behöva svara för hela kostnaden. Avgifter kan tas ut på två sätt. Kommunen kan definiera ett område där 

kostnaderna ska fördelas på fastigheterna på ett skäligt och rättvist sätt, exempelvis utifrån byggrätt, 

tomtstorlek eller antal lägenheter. Kommunen kan också välja att fördela kostnaderna så att varje berörd 

fastighet betalar hälften av den del av kostnaden som avser gatan framför fastigheten. Det totala 

avgiftsuttaget ska bestämmas antingen utifrån de faktiska kostnaderna eller schabloniserat utifrån vad det 

erfarenhetsmässigt kostar att utföra åtgärderna. Uttaget av gatukostnader ska föregås av en 

gatukostnadsutredning som redovisar områdesavgränsning, kostnader och fördelningsprinciper. (Boverket 

2013b) 

Möjligheten att ta ut gatukostnader nyttjas dock endast av ett fåtal kommuner. Endast 30 av 290 

kommuner tillämpade gatukostnadsuttag under perioden 2000-2006, och då främst i snabbt växande 

storstadskommuner, huvudsakligen i så kallade omvandlingsområden där fritidsbebyggelse övergår i 



29 
 

permanentboende. Vanligen uttas avgiften på schabloniserade kostnadsberäkningar istället för faktiska 

kostnader, vilket innebär en säkrare kostnad för fastighetsägarna men samtidigt att kommunen tar på sig 

hela risken för eventuella kostnadsökningar. (Fridh 2007) 

Gatukostnader kan klassificeras som ett direkt, kostnadsbaserat, totalt engångsuttag.  

 

Avtalsöverenskommelser 
Vid privat markinnehav krävs normalt avtalsöverenskommelser – baserade på olika grad av frivillighet från 

fastighetsägarens sida – för att möjliggöra värdeåterföring. I praktiken uppstår en förhandlingssituation, 

där respektive offentlig organisationsnivå besitter olika typer av resurser som påverkar dess 

förhandlingsstyrka. Kommunens planmonopol innebär att enbart kan bebyggas enligt den av kommunen 

fastställda byggrätten, vilket ger kommunen en mycket stark förhandlingsposition gentemot 

fastighetsägare. Kommunen kan nyttja denna position för att finansiera sina egna 

infrastrukturinvesteringar genom att villkora antagandet av detaljplaner med exploateringsavtal. I avtalen 

fördelas åtaganden och kostnader mellan kommun och exploatör. Då staten och regioner inte har 

motsvarande inflytande över bebyggelseplanering och byggrätt så är deras förhandlingsposition gentemot 

fastighetsägare betydligt svagare. Statliga och regionala infrastrukturinvesteringar kan dock, för såväl 

kommunen som fastighetsägare, anses vara nödvändiga för att en exploatering ska kunna komma till 

stånd. Det kan därigenom uppstå möjligheter också för stat och region att förhandla om finansiella bidrag 

från kommun och fastighetsägare.  

Exploateringsavtal mellan kommun och fastighetsägare vid antagande av detaljplan 

I samband med detaljplanering upprättas idag närmast undantagslöst exploateringsavtal vid exploatering 

med professionella byggherrar. Någon uttrycklig reglering av avtalen finns inte i lagstiftningen. Som 

grundprincip gäller dock att avtalsbestämmelserna måste ha stöd i offentligrättslig lagstiftning, det vill säga 

Plan- och bygglagen och andra relevanta lagar. (Kalbro & Smith 2008) Det kommunala planmonopolet 

ger kommunen en stark maktposition i förhandlingssituationer, såsom vid antagandet av en detaljplan. 

Kommunen får i det läget inte utnyttja sin styrkeposition genom så kallad illojal maktanvändning. Alltså 

får endast sådana villkor som lagstiftningen medger ställas på motparten. (Kalbro 2009) 

Vad gäller just transportinfrastruktur ger lagen stöd för att reglera kostnader för anläggande och 

förbättring av, samt huvudmannaskap för, gator och allmänna vägar. Dessa ska utföras enligt ortens sed 

och vara av direkt, lokal nytta för berörda fastigheter. Liksom är fallet för gatukostnadsavgifter får inte 

hela kostnaden för huvudgator och parker som betjänar ett större område tas ut av fastighetsägarna. 

Bestämmelsen om värdestegringsexpropriation innebär vidare ett stöd för att förhandla om ersättning 

utifrån värdestegring till följd av offentliga infrastrukturinvesteringar. (Kalbro & Smith 2008) 

Att det saknas en tydlig lagreglering av exploateringsavtal innebär att många avtal innehåller bestämmelser 

som går längre än vad lagstiftningen ger stöd för. Många avtal befinner sig i en juridisk gråzon rörande vad 

som är tillåtet och inte. Till följd av detta har en statlig utredning föreslagit att exploateringsavtal ska 

lagregleras (se avsnitt nedan). (SOU 2012:91) 

Exploateringsavtal utgör ett direkt återföringsinstrument av engångskaraktär. Huruvida det är totalt eller 

partiellt, respektive värde- eller kostnadsbaserat, beror på hur avtalet utformas. 

Medfinansiering av statlig och regional infrastruktur baserat på överenskommelser 

Stat och region besitter inte den starka kommunala förhandlingsposition som det kommunala 

planmonopolet ger. Statliga eller regionala infrastrukturinvesteringar kan dock anses vara nödvändiga för 
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att en viss bebyggelseutveckling ska kunna komma till stånd, vilket skapar ett beroendeförhållande mellan 

fastighetsägare och/eller kommunen å ena sidan och staten och/eller regionen å den andra. 

För statlig och regional infrastruktur torde därigenom två möjligheter till värdeåterföring genom 

avtalsöverenskommelser kunna bli aktuella. Om fastighetsägare har en direkt nytta av 

infrastrukturinvesteringen öppnas en möjlighet att genomföra direkta förhandlingar om finansiella bidrag, 

förutsatt att det ännu inte är beslutat att investeringen ska genomföras. Om fastighetsägare däremot inte 

anser att en exploatering är beroende av den statliga eller regionala investeringen torde direkta 

förhandlingar vara fruktlösa. Förhandlingar kan dock komma till stånd ändå, med kommunen som 

”mellanhand”, genom att kommunen för in bidrag till statlig eller regional infrastruktur, eller bidrag 

baserat på värdestegring till följd därav, i exploateringsavtal. För att värdeåterföring då ska möjliggöras 

krävs att såväl kommunen som berörda fastighetsägare accepterar en sådan lösning. 

Avtal om medfinansiering utgör ett direkt värdeåterföringsinstrument av engångskaraktär. Det kan vara 

värde- eller kostnadsbaserat, totalt eller partiellt, beroende på avtalets utformning. 

 

Skatteinstrument 
Tre statliga skatter samt en kommunal (benämnd avgift) fungerar som värdeåterföringsinstrument. Staten 

tillämpar realisationsvinstbeskattning och uttag av stämpelskatt, liksom – för vissa fastigheter – statlig 

fastighetsskatt. Då uttagen är indirekta relateras de inte direkt till den värdeökning som 

infrastrukturinvesteringar bidragit med, men denna värdeökning speglas, indirekt, i skatteunderlaget. 

Därtill tillämpar kommunen den så kallade kommunala fastighetsavgiften på bostadsfastigheter som ej 

omfattas av statlig fastighetsskatt. Den regionala nivån har ej tillgång till något fastighets- och 

exploateringsrelaterad skatteinstrument. 

Statlig fastighetsskatt 

Sedan 2008 har den tidigare statliga fastighetsskatten – när det gäller bostadsfastigheter – ersatts av den så 

kallade kommunala fastighetsavgiften (se nedan). För, bland annat, obebyggd tomtmark, bostäder under 

uppförande, hyreshus med lokaler, industrifastigheter, täktmark och elproduktionsenheter uttas dock även 

fortsatt statlig fastighetsskatt med taxeringsvärdet som grund och varierande skattesats beroende på typ av 

fastighet. (Skatteverket 2012) 

Taxeringsvärde utgör beskattningsgrund 

Fastighetsskatten (och kommunal fastighetsavgift) tas ut baserat på taxeringsvärden. Som grund för 

taxeringsvärdet delas byggnader in i byggnadstyper och mark i ägoslag, vilket ger kombinationer av 

taxeringsenheter. Genom allmän fastighetstaxering var sjätte år, en förenklad taxering däremellan samt 

särskild fastighetstaxering då byggnader genomgått förändringar ska taxeringsvärdet bestämmas till 75% 

av marknadsvärdet, det vill säga det pris som fastigheten sannolikt skulle betinga vid en försäljning på den 

allmänna marknaden. Värderingen ska ske med utgångspunkt i värdefaktorer, d.v.s. egenskaper som är 

knutna till fastigheten och som har betydelse för marknadsvärdet. Hela landet ska indelas i värdeområden 

för byggnader och ägoslag och värderas med ledning av riktvärden. Värdeförhållanden inom ett område 

ska i allt väsentligt vara enhetliga, vilket innebär att lägets betydelse för marknadsvärdet ska fångas upp 

genom värdeområdesindelningen. För varje värdeområde bestäms också en värdenivå som är beroende av 

marknadsvärdenivån i området. Den fastställda områdesindelningen och värdenivån har stor betydelse för 

en fastighets taxeringsvärde. (SOU 2012:52) 

Den statliga fastighetsskatten utgör en indirekt, partiell, värdebaserad, kontinuerlig värdeåterföring. 
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Statlig realisationsvinstbeskattning 

Vid försäljning av privatbostad kapitalvinstbeskattas den eventuella värdeökning som skett i fastigheten 

sedan den förvärvades, det vill säga mellanskillnaden mellan försäljningspris och förvärvspris, med avdrag 

för innehavarens styrkta kostnader för förbättringsåtgärder såsom nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. 

Skatten uppgår till 22% av den resulterande värdeökningen efter avdrag för förbättringsåtgärder. 

(Skatteverket 2013) 

Instrumentet utgör ett indirekt, partiell, värdebaserat engångsuttag. 

Statlig stämpelskatt 

Vid köp av en fastighet ska köparen normalt betala stämpelskatt på 1,5% av det högsta värdet på antingen 

köpesumman eller taxeringsvärdet. Juridiska personer erlägger 4,25% i stämpelskatt. Gåvor och arv är 

befriade från stämpelskatt. (Lantmäteriet 2013) 

Stämpelskatten utgör ett indirekt, partiellt, värdebaserat engångsuttag. 

Kommunal fastighetsavgift 

Sedan 2008 har den så kallade kommunala fastighetsavgiften för bebyggda bostadsfastigheter ersatt den 

tidigare statliga fastighetsskatten. För inkomståret 2012 uttas en maxavgift på 6825 kronor för småhus och 

ägarlägenheter, eller maximalt 0,75% av 2012 års taxeringsvärde på bostadsbygganden och tillhörande 

tomtmark. För hyres- och bostadsrättslägenheter uttas 0,4% av taxeringsvärdet, eller maximalt 1365 

kronor per lägenhet. Maxbeloppen räknas upp årligen med inkomstbasbeloppets förändring. (Skatteverket 

2012) 

Bostäder byggda 2011 eller tidigare är helt befriade från kommunal fastighetsavgift de första fem åren och 

får därefter halv avgift i fem år. Bostäder uppförda 2012 eller senare befrias helt från kommunal 

fastighetsavgift de första 15 åren. (Skatteverket 2013a) 

Den kommunala fastighetsavgiften utgör en mildare variant av den statliga fastighetsskatten och är ett 

indirekt, partiell, värdebaserad, kontinuerlig värdeåterföringsinstrument. 

Instrumentens tillämplighet på befintlig respektive tillkommande 

bebyggelse 
Det kan vara värt att notera att de instrument som redovisats ovan har olika verkan på befintlig respektive 

planerad bebyggelse, liksom professionella och mindre fastighetsägare. Skatte- och avgiftsinstrument, 

liksom expropriation och inlösen av mark, kan tillämpas på såväl befintlig som tillkommande bebyggelse 

och likaså på såväl professionella som mindre fastighetsägare. När det gäller frågor om huvudmannaskap 

liksom avtalsöverenskommelser i form av kommunala exploateringsavtal samt statliga och/eller regionala 

avtal om medfinansiering är dock tillämpningsmöjligheterna mer begränsade. Exploateringsavtal tecknas, 

som angetts ovan, som regel med professionella aktörer i samband med utökning av byggrätt genom 

detaljplan. Likaså, vilket också angetts ovan, saknar stat och region den styrkeposition som kommunen 

besitter genom det kommunala planmonopolet och är hänvisad till frivilliga överenskommelser om 

medfinansiering. Befintlig bebyggelse torde ha svaga incitament att bidra till satsningar, såvida de inte kan 

identifiera en stor egen nytta av den planerade infrastrukturinvesteringen. Vidare ökar svårigheten att 

träffa en överenskommelse om såväl exploateringsavtal som medfinansieringsavtal med fastighetsägare ju 

mer splittrade ägoförhållanden som råder, vilket gör det enklare att träffa avtal med större, professionella 

fastighetsaktörer.   
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Avskaffade och förändrade instrument sedan 2006, samt förslag på 

förändringar 
 

Fastighetsskattens förändring 

Fastighetsskatten kritiserad 

Övergången från statlig fastighetsskatt till kommunal fastighetsavgift skedde efter omfattande kritik mot 

den tidigare fastighetsskatten. I proposition 2007/08:27 om avskaffad statlig fastighetsskatt m.m. uttrycker 

regeringen att skatten varit problematisk då den inte uttagits utifrån ekonomisk bärkraft, kan ge 

likviditetsproblem i och med att orealiserade värdestegringar beskattas, är oförutsägbar och skapar 

ovisshet om boendekostnaderna. Regeringen uttrycker vidare (Finansdepartementet 2011) att 

fastighetstaxeringen av bostäder varit utsatt för omfattande kritik. Genom sin koppling till marknadsvärdet 

har taxeringsvärdet huvudsakligen bestämts av förhållanden utanför den enskilde fastighetsägarens 

kontroll. Prisstegringar i omgivningen kan ge högre taxeringsvärde vilket kan upplevas som orättvist, inte 

minst i attraktiva fritidshusområden och i storstadsregionerna. Taxeringen tillämpas också schablonartat 

och har kritiserats för att inte förmå att återspegla faktiska marknadsvärden för enskilda fastigheter.  

Övergången till kommunal fastighetsavgift kombinerades med en höjning av procentsatsen i 

realisationsvinstbeskattningen liksom förändrade möjligheter till uppskov med realisationsvinstskatten, 

bland annat genom införande av en ränta på uppskjuten skatt. Förändringen innebar en förskjutning från 

löpande beskattning till beskattning vid försäljningstillfället.  (Prop. 2007/08:27) 

Bostadstaxeringsutredningen utredde avskaffad fastighetstaxering 

Efter övergången till kommunal fastighetsavgift har regeringen tillsatt den statliga 

Bostadstaxeringsutredningen (SOU 2012:52), som getts i uppdrag att föreslå hur fastighetstaxeringen av 

bostäder kan avskaffas helt, alternativt förenklas. Utredningen konstaterar att dagens utformning, med 

relativt låga takbelopp för beskattningen, inneburit att taxeringsvärdet – och därmed också fastighetens 

marknadsvärde – fått mindre betydelse för beskattningen. 57% av småhusen och 63% av lägenheterna i 

flerfamiljshus når takbeloppet för kommunal fastighetsavgift. Då uppgifterna i fastighetstaxeringen 

används av en rad myndigheter liksom bank- och försäkringsaktörer i den privata sektorn så skulle ett 

avskaffande av fastighetstaxeringen av bostäder leda till kraftigt ökade transaktionskostnader. Utredningen 

föreslår, vid ett eventuellt avskaffande av fastigtestaxeringen av bostäder, att fastighetsavgiften istället tas 

ut baserat på storleken på byggnad respektive tomt. För takbeloppet föreslås en viss differentiering genom 

att kommuner sorteras in i tre kategorier: storstads-, mellan respektive glesbygdskommuner med avgiftstak 

på 10000, 9600 respektive 6450 kronor årligen, det vill säga ett något högre takbelopp i storstads- och 

mellankommuner, jämfört med idag, liksom en viss sänkning av takbeloppet i glesbygdskommuner.  

Andra förändringar i form av avskaffade eller försvagade värdeåterföringsinstrument 

Förändringar av expropriationslagstiftning och presumtionsregels avskaffande 

Nuvarande expropriationslagstiftning beslutades av riksdagen 2010. Jämfört med tidigare lagstiftning ges 

högre ersättning, och flera tidigare gällande bestämmelser om begränsning av expropriationsbeloppet har 

upphört att gälla. Förändringarna genomfördes i syfte att stärka äganderätten. Mest intressant ur 

värdeåterföringsperspektiv är avskaffandet av den så kallade presumtionsregeln som innebar att 

förväntningar om framtida förändrad markanvändning, exempelvis till följd av infrastrukturinvesteringar 

och utökad byggrätt, tidigare kunde räknas bort från expropriationsbeloppet. (Riksdagen Protokoll 

2009/10:141) 

Avskaffad kommunal förköpsrätt 

2010 avskaffades kommunens så kallade förköpsrätt. Förköpsrätten gav kommunen möjlighet att, för 

vissa ändamål, förvärva en fastighet vid försäljning genom att träda i den ursprungliga köparens ställe och 
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betala det pris som överenskommits mellan säljare och den ursprungliga köparen. Kommunen hade rätt 

att utöva sin förköpsrätt bland annat i områden tänkta för framtida tätbebyggelse. Undantagna från 

förköpsrätten var, bland annat, mindre bostadsfastigheter på maximalt 3000 kvadratmeter inrättade för 1-2 

familjer liksom försäljningar till make/maka eller barn. (SFS 1967:868) 

Regeringen motiverade avskaffandet med att förköpsrätten sällan tillämpades, innebar omfattande 

administrativa kostnader och olägenheter för aktörer på fastighetsmarknaden. Förköpslagen ansågs ha 

spelat ut sin roll som medel att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse. (Prop 

2009/10:82)  

Den statliga förmögenhetsskattens avskaffande 

2007 avskaffades den så kallade förmögenhetsskatten, som utgick på privata och juridiska personers 

samlade förmögenhet, inklusive fastighetsvärden. För privatpersoner gällde att förmögenheter över 1,5 

miljoner kronor (eller 3 miljoner kronor för sambeskattade) beskattades, med en skattesats på 1,5% 

årligen. Till förmögenheten räknades utöver kapital bland annat fastighetsinnehav. Skatten innebar alltså 

en indirekt värdeåterföringsmetod som speglade, bland annat, fastighetsvärden och som togs ut parallellt 

med den statliga fastighetsskatten. Fastigheter kunde därmed vara föremål för dubbelbeskattning. (SFS 

1997:323) 

 

Förslag på lagreglering av exploateringsavtal 

Det har framkommit att en betydande andel av dagens exploateringsavtal innehåller bestämmelser som går 

längre än vad lagstiftningen ger stöd för. En sådan utformning av exploateringsavtalen, med mer 

långtgående krav på exploatörerna än vad det finns lagstöd för, anses bidra till bristande helhetssyn, 

långsiktigt dåliga förvaltningslösningar, orättvis kostnadsfördelning mellan aktörer, brister i rättssäkerhet, 

förutsägbarhet och konkurrens samt utdragna planprocesser. (Kalbro 2009) 

Att exploateringsavtal inte är särskilt lagreglerade beror, enligt Plangenomförandeutredningen (SOU 

2012:91) på att grunden till nuvarande planlagstiftning, 1987 års Plan- och bygglag, infördes i en tid då 

statliga bostadssubventioner i form av villkorade bostadslån med subventionerad ränta utgick. I villkoren 

krävdes bland annat att kostnader för mark, trafik- och parkanläggningar på allmän plats i detaljplan hölls 

nere. En särskild reglering av exploateringsavtalens omfattning ansågs därför inte behövas. På 1990-talet 

avvecklades dock de statliga bostadssubventionerna och byggandet marknadsanpassades samtidigt som 

kommunernas ekonomiska förutsättningar försämrades. En situation uppstod då byggherrar kunde göra 

omfattande vinster på byggnation medan kommunen i det korta perspektivet behövde hantera omfattande 

infrastrukturkostnader. I exploateringsavtalen kom en större kostnadsandel att överföras på byggherren, i 

syfte att hålla nere kommunens kostnader. (SOU 2012:91) 

I Danmark, Finland, Norge, Nederländerna, Storbritannien och Tyskland har bestämmelserna om 

exploateringsavtal genomgått omfattande förändringar med huvudinriktningen att ett större 

finansieringsansvar för nödvändig såväl teknisk som social infrastruktur förts över på byggherren jämfört i 

Sverige. Den svenska lagstiftningen har däremot inte genomgått någon motsvarande förändring. (Kalbro 

2009) 

Plangenomförandeutredningen (SOU 2012:91) förespråkar lagreglering av exploateringsavtal i syfte att de 

kostnader som byggherren ska stå för ska vara förutsägbara. Vidare bör transparensen om avtalen öka 

genom offentlighet och insyn i förhandlingarna, genom att avtalen samordnas med de processuella 

reglerna för detaljplan i Plan- och bygglagen. Redan då detaljplanering inleds bör ett politiskt program som 

anger kommunens utgångspunkter och mål ha beslutats. Gränser för såväl kommunens som exploatörens 

ekonomiska och övriga åtaganden bör tydliggöras genom att nya bestämmelser förs in i lagstiftningen, i 
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syfte att uppnå bättre balans mellan parterna under förhandlingen. De åtgärder och kostnader som påförs 

byggherren ska stå i rimligt förhållande till nyttan av planen. Kostnader för allmänna platser och gator ska 

beräknas enligt de av samma utredning föreslagna gatukostnadsbestämmelserna. Kostnader för social 

infrastruktur som kommunen ansvarar för ska inte få läggas över på byggherren. Kostnader ska heller ej 

kunna tas ut för anläggningar som betjänar större delar av kommunen, såsom huvudgator. Lantmäteriet 

bör ges i uppgift att granska huruvida bestämmelser i avtalen överensstämmer med lagstiftningen.    

 

Förslag på ny konstruktion för gatukostnader och avskaffande av 

exploatörsparagraferna i PBL 

Att drift- och underhållskostnader inte får finansieras genom avgifter ger kommunen incitament att i 

detaljplaner istället lägga över huvudmannaskapet – och därmed drift- och underhållskostnaderna – på 

fastighetsägarna. På senare år har förslag på förändrad lagstiftning förts fram, bland annat från Sveriges 

Kommuner och Landsting och den löst sammansatta diskussionsgruppen Exploateringsgruppen i Syd. 

SKL har förespråkat en modell liknande den som idag gäller för vatten- och avloppsanläggningar, med en 

engångsavgift för anläggande och en periodisk avgift för drift och underhåll. Exploateringsgruppen i Syd 

förespråkar ett stärkt kommunalt huvudmannaskap för gator och allmänna platser genom möjlighet till 

avgiftsfinansiering av hela kommunens vägnät. En finansiering med avgifter enligt en fastställd taxa skulle, 

enligt gruppen, också bidra till ökad förutsebarhet i exploateringsprocessen. (Kalbro 2008) 

Flera statliga utredningar har förespråkat förändringar av gällande gatukostnadsbestämmelser. 1996 års 

Plan- och byggutredning (SOU 1996:168) föreslog en avgift för såväl anläggande och förbättring som drift 

och underhåll baserad på en kommunalt fastställd taxa. Utredningen uppmärksammade den principiellt 

betydelsefulla och problematiska förändringen med överföring av huvudmannaskap för allmän platsmark 

på fastighetsägare. Även Plan- och byggkommittén (SOU 2005:77) uppmärksammade förskjutningen. Den 

mer aktuella Plangenomförandeutredningen uttrycker vidare i sitt betänkande (SOU 2012:91) att få 

kommuner idag tar ut gatukostnader, dels för att förfarandet ses som krångligt, dels på grund av att 

ersättning för infrastrukturinvesteringar istället kan inhämtas genom särskilda förhandlingar med 

fastighetsägare – exploateringsavtal. Att kommunerna inte tar ut gatukostnader leder till irrationella beslut, 

bristande transparens och förutsägbarhet liksom ojämn behandling av fastighetsägare. Utredningen 

förespråkar ett förenklat regelverk och knyter an till 1996 års förslag om en taxebaserad 

gatukostnadsersättning. Utredningen är dock förhindrad att föreslå avgiftsfinansiering av drift- och 

underhåll, varför förslaget begränsas till att föreslå en taxebaserad avgiftsmodell för anläggande och 

förbättring av gator och allmänna platser. Uttaget ska baseras på självkostnad. Kommunen kan indelas i 

flera taxeområden. Anläggningar som betjänar större delar av kommunen, såsom huvudgator och större 

parker, ska ej finansieras genom gatukostnadsuttag. Befintliga bostadsfastigheter blir betalningsskyldiga 

först när bygglov beviljas för tillkommande byggrätter enligt detaljplan. Fastigheter som har ansvar för 

gata och allmän plats som kommunen inte är huvudman för bör få en jämkad gatukostnadsavgift.  

Utredningen uttrycker också att statens krav på kommunal medfinansering ”spiller över” i krav på 

medfinansiering också från fastighetsägare. Finansiering genom gatukostnadsuttag och exploateringsavtal 

har därmed kommit att beröra, utöver kommunen och fastighetsägaren, även staten. Utredningen 

konstaterar att det offentligas krav på medfinansiering vid nyexploateringar troligen kommer att öka i 

framtiden, vilket kommer resa ytterligare diskussion om finansieringsansvaret mellan offentliga och privata 

aktörer. (SOU 2012:91) 

Plangenomförandeutredningen föreslår också att de tidigare beskrivna så kallade exploatörsparagraferna 

stryks ur lagstiftningen och att, vid behov, inlösen av mark i kombination med gatukostnadsuttag istället 

tillämpas. (SOU 2012:91) 
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Reflektioner – de offentliga beslutsnivåernas möjligheter till 

värdeåterföring och förändrade förutsättningar till följd av de senaste 

årens förändringar 
Redovisningen ovan har visat på möjligheter för det offentliga att i vissa situationer avhända sig 

huvudmannaskap och finansiering av infrastruktur genom att överlåta ansvaret på andra aktörer. Därefter 

har värdeåterföringsmetoder för värdeökningar till följd av offentliga infrastrukturinvesteringar redovisats 

i form av markinnehav och markinlösen, avgifter, avtalsöverenskommelser och slutligen skatter. Som en 

avslutning på detta avsnitt diskuteras övergripande vilka av instrumenten som är tillgängliga för respektive 

offentlig beslutsnivå, liksom hur genomförda och föreslagna förändringar i värdeåterföringsinstrumenten 

kan tänkas påverka möjligheterna till värdeåterföring framgent. 

De olika offentliga beslutsnivåernas skilda möjligheter till värdeåterföring 

 

Staten 

Staten har relativt svaga förutsättningar att direkt inhämta fastighets- och exploateringsrelaterade 

markvärdestegringar. Statligt markinnehav ger bäst förutsättningar. Staten kan teckna avtal om 

medfinansiering direkt med fastighetsägare, men har, jämfört med kommunen, en relativt svag 

förhandlingsposition. I situationer då fastighetsägare är beroende av infrastrukturinvesteringen, exempelvis 

för att möjliggöra en byggrätt, föreligger dock förutsättningar för förhandlingar. Staten kan också 

förhandla om medfinansiering med kommunen, som i sin tur kan pröva möjligheten att låta berörda 

fastighetsägare bekosta medfinansieringen genom exploateringsavtal i samband med detaljplanering.  

Staten har dock de starkaste skatteinstrumenten, och får indirekt del av värdestegringar dels i form av 

kontinuerlig värdeåterföring från fastigheter som betalar statlig fastighetsskatt, dels som engångsuttag 

genom realisationsvinst- och stämpelskatt. Övergången till kommunal fastighetsavgift för 

bostadsfastigheter och den samtidiga ökningen av skattesatsen i realisationsvinstbeskattningen har 

inneburit att statens intäkter från värdeåterföring minskat och att en förskjutning skett från kontinuerlig 

beskattning till engångsuttag vid försäljning.  

Regioner/landsting 

Regionerna har de svagaste möjligheterna till värdeåterföring och saknar helt värdeåterföringsmöjligheter 

genom avgifter och skatter. Utöver bestämmelserna om värdestegringsexpropriation är regioner och 

landsting hänvisade till avtalslösningar genom förhandlingar med fastighetsägare och/eller kommunen, på 

liknande villkor som de som beskrivits för staten ovan. 

Kommuner 

Kommunerna besitter de starkaste möjligheterna till värdeåterföring. Dels har kommunen en stark 

förhandlingsposition gentemot fastighetsägare genom sitt kommunala planmonopol, dels ger plan- och 

bygglagstiftningen kommunen möjlighet att ta ut gatukostnadsavgifter liksom särskilda möjligheter till 

inlösen av mark och överföring av huvudmannaskap för infrastruktur på fastighetsägare. Genom 

övergången till den kommunala fastighetsavgiften har kommunen också fått en ny, indirekt metod för 

värdeåterföring, även om taket på avgiften i många fall innebär att skatteuttaget inte i särskilt hög 

utsträckning speglar marknadsvärdet. 

Kommunen är den enda offentliga nivå som, vid sidan av skatteuttag och expropriation, har möjlighet att 

genom tvång återföra värde från redan bebyggda fastigheter, vilket kommunen kan göra genom uttag av 

gatukostnader.  
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Förändrade möjligheter till värdeåterföring till följd av genomförda och föreslagna 

förändringar 

 

Övergången till fastighetsavgift innebär en försvagad koppling till marknadsvärde och värdestegring  

Utifrån den ovanstående beskrivningen av övergången till kommunal fastighetsavgift kan det konstateras 

att fastighetsbeskattningens koppling till marknadsvärde, och därmed eventuell värdestegring, försvagades. 

Betydligt mer än hälften av fastigheterna når takbeloppet, och spridningen i skatteuttag mellan högt och 

lågt värderade fastigheter minskades kraftigt, med de största sänkningarna för högt taxerade fastigheter, 

exempelvis centralt belägna fastigheter i storstadsregioner. Bostadstaxeringsutredningens förslag, med 

differentierade takbelopp i tre kommungrupper, kan sägas förespråka en blygsam korrigering tillbaka till 

en något större spridning i skatteuttag. Dess grovhet – med endast tre kommungrupper och koppling till 

bebyggelsens och markens storlek, speglar dock ändå inte marknadsvärdet och eventuell värdestegring till 

följd av exempelvis infrastrukturinvesteringar. Det är kommungruppen, inte faktisk tillgänglighet, som 

utgör grunden för skatteuttaget. Fastighetstaxeringen har därmed i stor utsträckning frikopplats från 

marknadsvärdet, såväl i nuvarande som föreslagen utformning. Därigenom är också dess potential som 

styr- och finansieringsmedel vid infrastrukturinvesteringar begränsad. Trots att skatten utgör ett 

kontinuerligt uttag så speglar den inte alls, för de fastigheter som når taknivån, eventuella värdeökningar 

till följd av infrastrukturinvesteringar. Skatten i sin nuvarande form kan snarare ses som en skatt på 

möjligheten att bo, snarare än på fastighetens värde. För de fastigheter som även fortsatt betalar statlig 

fastighetsskatt återspeglar dock skatteuttaget taxeringsvärdet, och därmed marknadsvärdet inklusive 

infrastrukturrelaterade värdeökningar. 

Avskaffad förköpsrätt och förändrad expropriationslagstiftning har försvårat proaktivt markförvärv 

Förköpsrättens avskaffande, liksom avskaffandet av expropriationslagstiftningens presumtionsregel, har 

försvagat möjligheten att förvärva mark proaktivt, i syfte att långsiktigt dra nytta av framtida 

markvärdestegringar. Av viss mindre betydelse är också expropriationslagstiftningens förändrade 

ersättningsregler, som gjort tvångsinlösen av mark, exempelvis i form av värdestegringsexpropriation, mer 

kostsam, vilket innebär att potentialen till värdeåterföring minskat. 

Förslag till lagreglering av exploateringsavtal kan försvåra fastighets- och exploateringsrelaterad medfinansiering av regional 

och statlig infrastruktur? 

Den föreslagna lagregleringen av exploateringsavtal, med ett tydliggörande att fastighetsägare inte ska 

kunna belastas med kostnader för infrastrukturinvesteringar som berör en större del av kommunen, skulle 

kunna innebära minskade möjligheter för stat och region att tillgodogöra sig bidrag från fastighetsägare – 

åtminstone med kommunen som ”mellanhand”. 
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5. MEDFINANSIERING AKTUALISERAR 

VÄRDEÅTERFÖRING 
Infrastrukturpropositionen (prop. 2008/09:35) angav huvudinriktningen för transportsystemets utveckling 

och låg till grund för framtagandet av de nationella och regionala infrastrukturplaner för väg och järnväg 

som dåvarande Vägverket och Banverket hade att göra för perioden 2010-2021. Propositionen angav, som 

en ny planeringsförutsättning, att medfinansiering från kommunala, regionala och privata intressenter 

skulle prövas som en permanent åtgärd för alla de objekt som övervägdes att tas in i infrastrukturplanerna. 

Vidare angavs att medfinansiering alltid ska vila på frivillighetens grund. Utebliven medfinansiering skulle 

inte påverka statens prioritering av infrastrukturobjekt. Därtill ställde trafikverken i sitt gemensamma 

förslag på riktlinjer (Trafikverken 2008) upp ett tredje villkor. Medfinansierande parter skulle se värden av 

investeringen utöver de allmänna trafikintressen som trafikverken har att beakta, och medfinansieringens 

omfattning skulle stå i relation till hur dessa värden fördelar sig mellan olika intressenter. Villkoren gjorde 

förhandling mellan parterna naturlig såväl som nödvändig. Frivilligheten innebar att kommunen 

efterfrågade specifik nytta för att gå in med medfinansiering, och Trafikverket behövde kunna redovisa 

sådan nytta för att ingå avtal om medfinansiering. 

Ur infrastrukturpropositionen (prop. 2008/09:35) kan såväl ett kvantitativt som kvalitativt syfte med 

medfinansiering utläsas. Dels antas medfinansiering kunna leda till en utökning av den totala 

investeringsramen och att fler objekt därmed kan upptas i infrastrukturplanerna. Dels antas det finnas ”ett 

brett intresse från lokala och regionala aktörer att påverka planering och utformning av samhällets 

infrastruktur” vilket, rätt tillvarataget, kan ”bidra till en optimal utformning av investeringarna och till att 

de genomförs när det passar i tiden med andra åtgärder”. Medfinansiering antas alltså, utöver att generera 

rent ekonomiska resurser, också svara upp mot önskemål om ökad påverkan på planering och utformning 

från kommunala, regionala och privata intressenter, vilket tänks kunna ge förbättrade lösningar, 

exempelvis i form av stadsutvecklingsmöjligheter. 

De ovan beskrivna villkoren för medfinansiering i form av obligatorisk prövning, frivillighet för 

medfinansierande part, medfinansieringens såväl kvantitativa som kvalitativa syfte samt det faktum att 

parterna besitter skilda planeringsprocesser, mandat och resurser, formade spelplanen för förhandling. 

Den innebörd medfinansieringen fick, att en part bidrar finansiellt till infrastruktur under statligt ansvar 

och att Trafikverket ska anlägga ett bredare perspektiv på nytta som också inkluderar nytta för 

medfinansierande parter, betyder att parterna går utanför sina traditionella roller. Kommunen genom att ta 

ett utökat finansieringsansvar. Trafikverket genom att ta bredare hänsyn till medfinansierande parters nytta 

av projektet. Förhandlingen blir då den arena där dessa vidgade roller möts och en samverkansprocess 

växer fram. Hur denna process ska gå till, liksom vilket innehåll avtalen ska ha var dock till stor del 

oreglerat. Inom ramen för de nämnda villkoren lämnades stort utrymme för parterna att utforma 

förhandlingsprocessen liksom att träffa överenskommelse om materiellt innehåll. Avsaknaden av 

standardiserade processregler innebar osäkerhet om utfallet, men gav också utrymme för värdeskapande. 

(Cars & Witzell 2011) 

Att medfinansiering skulle grundas på nytta av investeringen utöver den som Trafikverket hade att beakta, 

innebar ett behov av att kvantifiera och redovisa sådan nytta med koppling till genomförandet av det 

specifika infrastrukturobjektet. Trafikverken redovisade i sina riktlinjer (2008) fem typsituationer då 

medfinansiering kunde aktualiseras: 

a. I infrastrukturplaneringen icke namngivna infrastrukturprojekt med krav på stor flexibilitet för att 

kunna svara mot akuta trafik- och stadsbyggnadsfrågor. 

b.  Infrastrukturprojekt med stark påverkan på regional och lokal utveckling. 

c. Infrastrukturprojekt med särskilda effekter på möjligheter till alternativ markanvändning. 
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d. Infrastrukturprojekt med privata, kommunala eller regionala krav som går utöver vad som ligger i 

trafikverkens ansvar att tillgodose. 

e. Infrastrukturprojekt med särskilda privata, kommunala och/eller regionala intressen som ställer 

krav på tidigareläggning eller att investeringen som sådan ska samordnas med andra investeringar. 

 

De fem typsituationerna gav på olika sätt och i varierande grad möjlighet till värdeskapande. (a) beskrevs 

av trafikverken (2008) som ”smörjoljan i ett system som annars skulle gnissla betänkligt”. Sådana 

överenskommelser hade nyttjas flitigt även tidigare för att kunna lösa akut uppkomna problem i 

transportsystemet, ofta i form av mindre trimningsåtgärder. (d) och (e) har båda en koppling till önskemål 

framförda från den medfinansierande partens sida och fyller en viktig roll genom att möjliggöra tillägg till, 

och lokal anpassning av, projekt utöver Trafikverkets intressen. Exempelvis var tidigareläggning av 

åtgärder genom så kallad kommunal förskottering av nödvändiga investeringsmedel vanligt 

förekommande. 

(b) och (c) skiljer dock ut sig genom att inte utgå från önskemål från medfinansierande part eller akuta 

problem, utan istället ta sin utgångspunkt i investeringens effekter och ekonomiska nytta.  

Många av de avtal om medfinansiering som slöts inom ramen för den nationella planen för åren 2010-

2021 fokuserade kring typsituation (c) – alternativ markanvändning. Detta faktum är intressant ur ett 

värdeåterföringsperspektiv då den tangerar såväl värdesamband mellan markanvändning och infrastruktur  

som det övergripande transportpolitiska målet tillgänglighet och den på senare år uttalade viljan att 

förstärka samverkan mellan inblandade aktörer i infrastrukturplaneringen. I tillämpning innebär den också 

ett tydligt och starkt beroendeförhållande mellan parterna – särskilt om fokus läggs på att skapa rumslig 

tillgänglighet, i och med att tillgänglighet utgörs just av förhållandet mellan markanvändning och 

transportinfrastruktur. (Cars & Witzell 2011) 

Genom behovet att för medfinansiering redovisa nytta utöver de som trafikverken hade att förhålla sig till 

uppstod alltså en situation där fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring aktualiserades. Det 

skedde genom att avtal om medfinansiering hänvisade till ”effekter på möjligheter till alternativ 

markanvändning”, vilket i praktiken innebar exploateringsmöjligheter och markvärdestegringar till följd av 

infrastrukturinvesteringar.  Denna formulering nyttjades i medfinansieringsavtal för Vegastaden, vilket 

beskrivs närmare i arbetets första fallstudie.  
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6. FALLSTUDIE I – VEGASTADEN, HANINGE 

Inledning 
En ny stadsdel i anslutning till befintlig transportinfrastruktur 

I Haninge kommun söder om Stockholm planeras för en utbyggnad av den nya stadsdelen Vegastaden. 

Utbyggnaden innefattar 3000 nya bostäder, service och arbetsplatser i en miljö med stadskvaliteter. 

Grundläggande förutsättningar för Vegastadens utveckling är två satsningar på statlig 

transportinfrastruktur: dels en ny pendeltågsstation belägen längs den befintliga Nynäsbanan, centralt i den 

nya stadsdelen, dels anläggande av en ny trafikplats vid den närliggande väg 73, Nynäsvägen. 

(Länsstyrelsen 2003) 

Markvärdefinansiering som metod för värdeåterföring i en fragmenterad institutionell kontext 

Utbyggnaden av Vegastaden, som i grunden är ett kommunalt beslutsområde, är beroende av statlig och 

regional transportinfrastruktur i form av den nya trafikplatsen respektive pendeltågsstationen. Vegastaden 

är därmed ett konkret exempel på ett beroendeförhållande mellan kommunal bebyggelseplanering och 

statlig och regional infrastrukturplanering. I planeringsprocessen har det också genomförts förhandlingar 

om kommunal medfinansiering av den statliga och regionala transportinfrastrukturen utifrån bl.a. ”nyttor 

genom alternativ markanvändning”. Kommunen och trafikverken har slutit avtal om medfinansiering, 

delvis utifrån de exploateringsmöjligheter som den nya infrastrukturen möjliggör. Kommunen har sedan, i 

sin tur, genom exploateringsavtal överfört stora delar av medfinansieringssumman på privata exploatörer i 

området.  

Fallstudie Vegastaden visar på hur fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring kan tillämpas 

genom förhandlingar under institutionella förhållanden präglade av fragmenterat ansvar, där olika 

offentliga och privata aktörer är ömsesidigt beroende och behöver samverka för att möjliggöra ett 

projektgenomförande. Vegastaden utgör därmed ett exempel på värdeåterföring under rådande 

institutionella förhållanden i Sverige, och syftar till att belysa hur dessa förhållanden påverkar 

möjligheterna till värdeåterföring. 

En deskriptiv beskrivning baserad på muntliga och skriftliga källor 

Den deskriptiva beskrivningen av planerings- och finansieringsprocessen i Vega baseras, där källor ej 

explicit angivits, på de intervjuer samt den skriftliga dokumentation som redovisas i källförteckningen. 

 

Planerande aktörer 
Haninge kommun 

Haninge kommun ansvarar, genom Plan- och bygglagen, för den långsiktiga planeringen av användningen 

av mark och vatten i kommunen i form av översiktsplanering. Kommunen är också, genom det s.k. 

kommunala planmonopolet, den offentliga aktör som formellt beslutar var, när och hur bebyggelse får 

komma till stånd, vilket regleras genom upprättandet av detaljplaner och områdesbestämmelser samt 

bygglov. (Thune Hedström & Lundström 2013) Genom exploateringsavtal, som tecknas mellan 

kommunen och privata fastighetsägare i samband med att detaljplanen antas, kan kommunen föra över 

ansvar och kostnader för nödvändiga infrastrukturinvesteringar på fastighetsägarna. I och med 

kommunens planmonopol har kommunen en stark ställning i förhandlingar om kostnader med 

fastighetsägarna, i och med att kommunen annars kan avstå ifrån att anta för exploateringen nödvändiga 

detaljplaner. Kommunen har också möjlighet att ta ut gatukostnadsavgifter för att täcka kostnader för den 

kommunala infrastrukturen. (Kalbro 2013) I utvecklingen av Vegastaden har kommunen flera 

betydelsefulla uppgifter. Kommunen fastställer den övergripande planeringsinriktningen i Vegastaden, är 
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huvudman för den kommunala infrastrukturen, fastställer byggrätter genom detaljplanering och fördelar 

kostnader för stadsdelens infrastruktur genom att upprätta exploateringsavtal med berörda exploatörer. 

Stockholms läns landsting 

Den regionala offentliga beslutsnivån i Stockholm utgörs av Stockholms läns landsting. Genom 

lagstiftning är landstinget ålagd att upprätta en regionplan för den övergripande markanvändningen i 

Stockholms län. På senare år har regionplaner upprättats 2001 respektive 2010. Regionplanen är i grunden 

inte juridiskt bindande utan utgör snarare en planeringsinriktning. Huvudinriktningen i de senaste planerna 

har varit att Stockholm ska utvecklas till en polycentrisk region med en central kärna samt ytterligare åtta 

regionala kärnor, varav Haninge centrum, i närheten av Vegastaden, utgör en av de regionala kärnorna. De 

investeringar i transportinfrastruktur som redovisas i planen syftar i stor utsträckning till att skapa god 

tillgänglighet i regionen och att stödja utvecklingen av de regionala kärnorna. (Johnson 2013) 

I och med att regionplanen ej är juridiskt bindande, och markanvändningsplaneringen i stor utsträckning 

är ett kommunalt ansvar, kan planens genomslagskraft och legitimitet i hög grad sägas vara beroende av 

att länets kommuner ställer sig bakom planen och planerar i enlighet med den. Nödvändigheten av en 

samsyn bland länets kommuner innebär att regionplanen av nödvändighet blir koncensusbetonad. Planens 

implementering är därtill beroende av statliga infrastrukturinvesteringar, och regionplanens 

infrastrukturinriktning återspeglas i 2007 års statliga Stockholmsförhandling om infrastrukturinvesteringar 

i regionen (Näringsdepartementet 2007, se också beskrivning under avsnittet ”Finansiering” nedan), som i 

sin tur ligger till grund för planeringsinriktningen i de nationella och regionala investeringsplanerna för 

infrastruktur i regionen. Regionplanen kan därmed ses som ett dokument där övergripande kommunala, 

regionala och statliga planeringsintressen för bebyggelse och infrastruktur i regionen samordnas. Planen är 

ett resultat av kontinuerliga diskussioner och – i förekommande fall – förhandlingsöverenskommelser 

mellan olika planerande offentliga aktörer, såsom Stockholmsförhandlingen.  

Storstockholms Lokaltrafik (idag Trafikförvaltningen) 

Landstinget är, genom den politiska Trafiknämnden och den utförande Trafikförvaltningen (tidigare 

Storstockholms Lokaltrafik) huvudman för kollektivtrafiken i länet, bland annat pendeltågstrafiken och 

övrig kollektivtrafik till den framtida stadsdelen Vega. (Storstockholms Lokaltrafik 2013) 

Vägverket och Banverket (idag Trafikverket) 

Vägverket och Banverket ansvarade tidigare för planering, byggnation och drift av det statliga väg- 

respektive järnvägsnätet. Sedan den 1 april 2010 har myndigheterna slagits samman till Trafikverket, som 

ska tillämpa en trafikslagsövergripande syn på transportsystemets utveckling. Trafikverket förbereder 

också de nationella och regionala investeringsplanerna för den statliga transportinfrastrukturen (tidigare 

ban- och väghållningsplaner), som sedan regeringen och länsstyrelser/regioner fattar beslut om. (Ingo 

2013) Trafikverket är huvudman för Nynäsbanan, kring vilken en ny pendeltågsstation ska byggas i Vega, 

och väg 73, längs vilken en trafikplats ska anläggas. 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen i Stockholms län utgör statens administrativa nivå i Stockholmsregionen, och har – i relation 

till Vegastaden – bland annat i uppdrag att upprätta den regionala investeringsplanen för infrastruktur, 

bevaka bostadssituationen i länet och tillse att statliga intressen beaktas i den kommunala fysiska 

planeringen. (Hägglund 2013, Thune Hedström & Lundström 2013) 

Privata exploatörer 

Privata aktörer implementerar huvuddelen av den nya bebyggelsen i Vegastaden i enlighet med de 

detaljplaner som kommunen upprättat och de exploateringsavtal som förhandlats fram. 
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Samsyn mellan planerande aktörer och stegvis konkretisering 
Det har under lång tid funnits en samsyn i den kommunala och regionala planeringen rörande 

Vegastadens utbyggnad. Över tid har planeringen konkretiserats stegvis genom överenskommelser och 

fördjupat planeringsarbete, där en ömsesidig förståelse uttryckts rörande beroendet mellan 

bebyggelseutveckling och infrastrukturinvesteringar. I överenskommelser har också staten involverats 

rörande såväl uppförande av bostadsbebyggelse som infrastrukturinvesteringar. De viktigaste 

planeringsskedena i utvecklingen av Vegastaden redovisas här nedan. 

Kommunal översiktsplan och utvecklingsprogram 

Kommunen tog 1996 fram ett utvecklingsprogram för Vega-Norrby, vilket antogs av kommunfullmäktige. 

Områdets goda läge, såväl i kommunen som regionen, framhölls, liksom dess närhet till såväl Nynäsbanan 

som Nynäsvägen. Utvecklingsprogrammet tog stöd i 1992 års översiktsplan, där Vega hade pekats ut som 

en framtida stadsdel uppbyggd kring en pendeltågsstation. I angränsande småhusområden förutsågs 

förtätning och utbyggnad av vägar samt vatten och avlopp. Översiktsplanens intentioner överensstämde 

också med då gällande Regionplan 91. Utvecklingsprogrammet 1996 hade som syfte att utgöra underlag 

för senare detaljplanearbete i form av utformnings- och kvalitetskrav, utbyggnadens kapacitet för 

byggnation, service och trafik, utbyggnadsordning samt kommunalekonomiska konsekvenser. Det lade 

fast kommunens viljeinriktning, men angav ingen tidpunkt för genomförande. Behovet av samordning 

mellan kommunal planering, regional och statlig infrastruktur och privata exploatörer betonades: 

utbyggnadstakten angavs vara beroende av kommunens och regionala myndigheters satsningar, 

konjunkturläge och privata initiativ. (Haninge kommun 1996) 

Överenskommelse för bostadsförsörjning 2003 

Den formella planprocessen för Vegastaden påbörjades 2003, i och med en överenskommelse mellan 

Haninge kommun och länsstyrelsen i Stockholms län. Överenskommelsen var ett resultat av ett 

regeringsuppdrag till landshövdingen. Det så kallade bostadsuppdraget syftade till att överlägga med 

kommunerna i länet om möjliga åtgärder för att åstadkomma ett ökat bostadsbyggande. Från 

länsstyrelsens sida genomfördes arbetet med ett integrerat perspektiv på infrastruktur och 

bostadsbyggande. Genom överenskommelsen förband sig kommunen att inleda en planeringsprocess för 

utbyggnad av områdena Vega-Norrby med upp till 4 100 lägenheter, i enlighet med översiktsplanen och 

det tidigare framtagna utvecklingsprogrammet. Utbyggnaden förutsatte dock att medelstilldelning och 

tidplan för Vega pendeltågsstation samt trafikplats vid väg 73 skulle vara beslutad. Vidare innebar 

överenskommelsen att 43,5 miljoner kronor i statligt investeringsbidrag till nybyggnation av 

hyreslägenheter kom att tilldelades kommunen under åren 2003–2006. Den integrerade förhandlingen 

behandlade alltså infrastruktur, bostadsbyggande och statliga investeringsbidrag. Även staten underströk 

därmed behovet av samordning mellan olika planerande aktörer. Samtidigt villkorades alltså utbyggnaden 

av att finansiering säkrades för trafikplatsen och stationen, vilket innebar en osäkerhet om när i tid 

utbyggnaden kunde komma att genomföras. (Länsstyrelsen 2003) 

Avsiktsförklaring 2004 

2003 års överenskommelse kom att följas upp av en avsiktsförklaring i september 2004. Parter var 

kommunen, länsstyrelsen, Storstockholms Lokaltrafik, Vägverket och Banverket. Vardera part åtog sig att 

avsätta tillräckliga utrednings- och planeringsresurser för Vegastadens förverkligande. I avsiktsförklaringen 

betonades återigen de tre delarna bebyggelse, pendeltågsstation och anslutande vägnät som en 

helhetslösning med behov av samordning av utformning, planering och genomförande. En gemensam 

vision beskrevs innebärande skapandet av en attraktiv stadsdel med omsorgsfullt utformad nybebyggelse, 

samordnad utbyggnad, en centralt belägen pendeltågsstation, bekväma och snabba anslutningsresor med 

buss från omgivande stadsdelar samt förbättrad trafikkapacitet på väg 73. Avsiktsförklaringen angav 

behovet av framtagande av ytterligare utredningar, vilket föranledde ett parallellt planeringsarbete från 

kommunens, Banverkets, Vägverkets och SL:s sida: 
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 ett fördjupat planprogram 

 miljökrav på nybebyggelsen 

 den principiella utformningen och kostnaden för en ny pendeltågsstation 

 stationsuppehållets konsekvenser för övrig pendeltågstrafik, samt 

 förstudie kring möjligheten till ytterligare en trafikplats på väg 73. 

Avsiktsförklaringen lyfte alltså fram såväl trafikala nyttor som bebyggelsemöjligheter, och ledde till att 

planeringen konkretiserades genom att respektive planerande part arbetade fram nödvändiga 

planeringsunderlag inför ett kommande genomförande. 

Kommunen tar fram detaljplaneprogram 

I februari 2005 uppdrog kommunstyrelsen åt planavdelningen att upprätta ett planprogram för 

Vegastaden. Efter samrådsförfarande godkändes programmet som underlag för fortsatt detaljplanering av 

kommunfullmäktige i september 2006. 

Programmet anger 3 000 nya bostäder samt service och arbetsplatser i en miljö med stadskvaliteter. Högre 

bebyggelse uppförs i den centrala delen av planområdet medan periferins bebyggelse anpassas till skalan i 

omgivande småhusområden. En huvudgata som trafikeras med buss genomkorsar området. Landskapet 

tas tillvara och värdefulla inslag i naturen bevaras och blir en del av stadsdelens grönstruktur. 

Pendeltågsstationen ger ett mycket bra kommunikationsläge, och anslutningen till väg 73 god koppling till 

det regionala vägnätet. Områdets goda kommunikationer och service kommer även kringliggande 

områden till del. Planprogrammet betonar att de två investeringarna i ny pendeltågsstation och trafikplats 

utgör förutsättningar för programmets genomförande. Vegastaden anges också utgöra en del av en 

regional kärna som utpekats i regionplanen 2001. 

I oktober 2006 uppdrog kommunstyrelsen åt planavdelningen att påbörja detaljplaneringen för 

Vegastadens två första etapper, och i september 2009 beslutades att detaljplanearbete för ytterligare två 

etapper skulle påbörjas.  

Idéstudie för Vega pendeltågsstation 

Banverkets planering för pendeltågsstationen utfördes i form av en idéstudie (daterad januari 2007), med 

syfte att utgöra underlag för inriktningsplaneringen inför nästkommande Banhållningsplan för åren 2010–

2019. Studien hade föregåtts av en utredning av den nya stationens konsekvenser för pendeltågens 

trafikering, vilken hade arbetats fram i samarbete mellan Banverket och SL. Idéstudien konstaterade att 

någon järnvägsplan enligt Lagen om byggande av järnväg ej var nödvändig för anläggandet av stationen. 

Istället ansågs stationsanläggningen kunna regleras genom kommunens detaljplaneprocess. Banverkets 

planeringsprocess kunde alltså avgränsas till en idéstudie, vilken tänktes utgöra underlag för fortsatt 

planering liksom för den statliga inriktningsplaneringen inför kommande Banhållningsplan, och därmed 

tilldelning av ekonomiska resurser. 

Förstudie och vägutredning för trafikplats på väg 73 

Vägverkets planeringsarbete för väganslutningen inleddes med en förstudie (daterad 2005-01-31), med 

syfte att klargöra vilka konsekvenser nybebyggelsen skulle få på trafikförsörjningen. Två alternativa 

utformningar redovisades:  

 en utbyggnad av gamla Nynäsvägen, en huvudled som löper strax öster om utbyggnadsområdet, 

till fyra körfält kompletterat med ombyggnader i trafikplats Länna vid väg 73, strax nordost om 

planområdet 

 anläggande av en ny trafikplats strax öster om Vegastaden, vid Hallstens väg. 
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Även vägutredningen (daterad maj 2007) utredde de två nämnda alternativen. Anläggandet av en ny 

trafikplats förespråkades då den lösningen bättre stödjer uppsatta mål, är bättre för hälsa och säkerhet 

samt medför lägre koldioxidutsläpp. Utbyggnaden av trafikplatsen angavs vara samhällsekonomiskt 

lönsam och dessutom ha en hög tålighet för ökade investeringskostnader. 

Finansiering 
Genom de fysiska planeringsprocesserna från kommunens, Banverkets och Vägverkets sida, som initierats 

som en följd av landshövdingens bostadsuppdrag, konkretiserades planeringen av Vegastaden. 

Överenskommelsen i bostadsuppdraget hade ju dock uttryckt att finansiering för stationen och 

trafikplatsen behövde säkras, och finansieringsfrågan hängde ännu i luften när regeringen 2007 inledde en 

förhandlingsrunda med kommuner och regionala aktörer i Stockholm om finansiering och prioritering av 

infrastrukturinvesteringar. 

Stockholmsförhandlingen och inbjudan till viljeyttring om medfinansiering 

2007 initierade regeringen en förhandling med regionala och kommunala aktörer i Stockholmsregionen 

om nödvändiga infrastrukturinvesteringar i regionen. I samband med denna så kallade 

Stockholmsförhandling tillskrev statens förhandlingsman Carl Cederschiöld den 8 november 2007 

kommunstyrelsens ordförande i länets kommuner. Enligt skrivelsen hade flera kommuner uttryckt 

önskemål om tidigareläggning av objekt, vilket inte var möjligt inom de ekonomiska ramar som givits för 

förhandlingen. Ett flertal infrastrukturinvesteringar riskerade därmed att falla utanför 

förhandlingsöverenskommelsen. Kommuner uppmuntrades att inkomma med viljeyttring kring 

medfinansiering eller förskottering om intresse för tidigareläggning förelåg. 

Från Stockholmsförhandlingens sida uttrycktes inriktningen att bifoga sådana viljeyttringar i 

förhandlingsöverenskommelsen, som ett underlag till Regeringen inför det efterföljande arbetet med 

revidering av den nationella infrastrukturplanen. Kommunstyrelsens ordförande i Haninge uttryckte den 

19 november 2007 kommunens intresse att bidra till finansieringen för pendeltågsstation och trafikplats i 

Vega. Viljeyttringen kom att behandlas i kommunstyrelsen först i efterhand, vilket resulterade i ett särskilt 

yttrande från socialdemokraterna och vänsterpartiet rörande hanteringen av ärendet, brist på förankring, 

principen att kommunen alls accepterar medfinansiering för statlig infrastruktur samt prioriteringen av just 

Vegastaden framför andra önskade infrastrukturobjekt i kommunen. Partierna kom också senare att 

framföra liknande kritik, vid kommunfullmäktiges behandling av de slutligt framförhandlade finansierings- 

och genomförandeavtalen om medfinansiering av stationen och trafikplatsen i november 2009 

Ramavtal om exploatering mellan fastighetsägarna och kommunen 

Kommunfullmäktige godkände i september 2008 ett ramavtal för Vegastadens utbyggnad med berörda 

fastighetsägare. Avtalets syfte var att ange övergripande principer för den kommande exploateringen. 

Närmare villkor för exploateringen låg dock utanför ramavtalet och skulle komma att behandlas i senare 

exploateringsavtal. Avtalet reglerade dock ett antal principer, däribland att privat mark för skoländamål 

vederlagsfritt ska överlåtas till kommunen samt att utbyggnaden av områdets huvudgata – 

kostnadsberäknad till 38,9 mnkr – till 85 procent ska belasta fastighetsägarna. 

Förhandling om medfinansiering initieras 

I början av 2009 initierades förhandlingar om medfinansiering mellan kommunen och Vägverket rörande 

trafikplatsen samt kommunen, Storstockholms Lokaltrafik och Banverket rörande stationen. Den 

nationella och regionala åtgärdsplaneringen för den nationella och regionala infrastrukturplanen för 

perioden 2010-2021 pågick då för fullt, och trafikverken hade fått anvisningar om att pröva möjligheten 

till medfinansiering för samtliga investeringar som var aktuella att tas in i investeringsplanerna. Vid denna 

tidpunkt fanns alltså dels ett antal tidigare överenskommelser om att gemensamt verka för ett 

genomförande av Vegastaden, dels en viljeyttring om medfinansiering från kommunen som hade avgetts i 
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samband med Stockholmsförhandlingen hösten 2007, dels ett uppdrag till trafikverken att pröva 

medfinansiering inom arbetet med åtgärdsplaneringen. 

Den initiala förhandlingskontakten togs av en statlig förhandlingsman för Vägverkets räkning. 

Kommunen uttryckte direkt en vilja att inkludera även pendeltågsstationen i förhandlingarna och därmed 

samordna sin eventuella medfinansiering gentemot staten, vilket medförde att Banverket snart kom att 

inkluderas i diskussionerna. 

Tidigt i processen, vid ett möte mellan kommunstyrelsens ordförande och Vägverkets förhandlingsman, 

då Banverkets representanter inte var närvarande, enades dock de två parterna om att kommunen skulle gå 

in med en total summa på 50 miljoner kronor för de statliga infrastrukturinvesteringarna i Vega. 

Fördelningen av bidraget mellan trafikplatsen och pendeltågsstationen var av underordnat intresse för 

kommunen, då man såg staten – och inte de enskilda trafikverken – som förhandlingspart. Ingen 

precisering av summans fördelning på respektive objekt kom därför att göras. Banverket anslöt strax 

därefter till mötet, och informerades då om uppgörelsen. I de slutliga finansieringsavtalen uppgår också 

kommunens samlade medfinansieringsåtaganden för statliga investeringar till just 50 miljoner kronor, 

vilket tyder på att den tidiga överenskommelsen kom att få ett avgörande inflytande även över 

förhandlingarna mellan kommunen, Banverket och Storstockholms Lokaltrafik rörande stationen. I övrigt 

kom dock förhandlingarna för de två objekten att ges olika omfattning och karaktär. 

Finansieringsavtal för trafikplats Vega med markvärdefinansiering som motiveringsgrund 

I diskussionerna kring trafikplatsen redovisade Vägverket till en början en konsultutredning om den 

kringliggande markens värdepotential, som en grund för att uppskatta en summa för kommunal 

medfinansiering. Utredningen hade utförts av en markvärderingskonsult på Vägverkets uppdrag. 

Kommunen kom dock att avfärda värderingen som orealistisk, då man ansåg att beräkningar borde 

baseras på marknadens värdering av marken utifrån exploateringsintresse, snarare än ett potentiellt värde 

vid en ekonomiskt optimal markanvändning, vilket utgjorde konsultens värderingsgrund. De presenterade 

markvärdena sågs som verklighetsfrämmande, och kommunen ifrågasatte också själva metoden – att bidra 

med medfinansiering baserat på beräknade markvärdeökningar – rent principiellt. Utredningen lades 

därför åt sidan, och samtalen kom istället att kretsa kring en procentsats – hur stort bör kommunens 

bidrag vara för att utgöra en för staten acceptabel medfinansiering? Efter interna diskussioner mellan 

kommunstyrelsens ordförande och kommunala tjänstemän utifrån en rimlighetsbedömning ur 

kommunalekonomisk synvinkel, lades nämnda bud på 50 miljoner kronor fram, vilket alltså accepterades 

av Vägverkets förhandlingsman.  

Förhandlingen behandlade bara kostnadsfördelningen mellan kommunen och Vägverket och resulterade i 

ett rent finansieringsavtal, med Vägverket som ansvarig för hela genomförandet. Utöver 

medfinansieringen – som trots kommunens principiella motstånd ändå benämndes som ett bidrag utifrån 

”nyttor genom alternativ markanvändning” – bidrog kommunen med ytterligare medel för att ansluta 

trafikplatsen till det kommunala vägnätet, men då utifrån ett kommunalt väghållaransvar enligt praxis. I 

överenskommelsen med Vägverket redovisades därför ett totalt kommunalt finansieringsåtagande om 

totalt 70 miljoner kronor enligt följande: 

 40 miljoner kronor utifrån kommunalt väghållaransvar (vilket alltså rör nödvändiga anslutningar 

till det kommunala vägnätet) 

 30 miljoner kronor i medfinansiering utifrån nyttor genom alternativ markanvändning. 

Av de totalt 50 miljoner kronor som kommunen erbjudit sig att bidra med till statens åtaganden fördelades 

därmed 30 miljoner kronor till trafikplatsen. 
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Avtalet innebar också att kommunen ställde erforderlig mark till Vägverkets förfogande. Projektkostnaden 

uppskattades vid tidpunkten till 317 miljoner kronor (i 2008 års prisnivå), vilket även inkluderade 

trimningsåtgärder i de närliggande trafikplatserna Länna och Handen. 

Värt att notera, är att ”nyttor genom alternativ markanvändning” alltså diskuterades och redovisades i 

förhandlingen som motiv för kommunal medfinansiering, även om beräkningen sedan inte kom att ligga 

till grund för medfinansieringsåtagandet. Staten pekade därmed på bebyggelsemöjligheter och 

markvärdestegringar till följd av statliga infrastrukturinvesteringar som en anledning och ett motiv till 

kommunal medfinansiering – värdesambandet mellan infrastruktur och bebyggelseutveckling uttrycktes. 

Vidare kan noteras att förhandlingen var rent kostnadsfördelande och inte föranledde någon förändring i 

planering eller utförande av trafikplatsen. 

Genomförande- och finansieringsavtal för pendeltågsstationen 

Banverket ansåg att en rent kostnadsfördelande avtalslösning liknande den för trafikplatsen inte var möjlig 

för pendeltågsstationen. Högre grad av komplexitet med fler inblandade parter, ofullständig praxis kring 

ansvarsfördelning och ett ömsesidigt önskemål om att skapa en bra helhetslösning nämns som bidragande 

faktorer till att förhandlingarna kom att integrera frågor om finansiering, ansvarsfördelning och 

genomförande, samt vissa utformningsfrågor: 

Det konstruktiva i det vi sen gjorde var att vår överenskommelse var en lösning, ett ansvarsupplägg 

och en finansiering. På det sättet har vi ju säkrat genomförandet på ett helt annat sätt, och det är just 

där, i den processen, som vi har en massa positiva krafter i medfinansieringen. (Tjänsteman vid 

Trafikverket, f.d. Banverket) 

Stockholms pendeltågsstationer har alltsedan den s.k. Strängöverenskommelsen 1983 haft ett otydligt 

förvaltningsläge rörande ägande, drift och investeringar, vilket ytterligare komplicerats genom senare 

uppsplittring av Statens Järnvägars anläggningar på SJ, Banverket och Jernhusen. Såväl SL, Banverket som 

kommunen ansvarar normalt för förvaltningen av delar av stationsanläggningar. Det oklara läget 

påverkade förhandlingen om ansvarsfördelning i Vega såtillvida att vissa detaljfrågor, för vilka praxis 

saknas och ansvarsfördelningen varierar från fall till fall, behövde klaras ut – inte bara för att säkra ett 

genomförande, utan också för att kunna kostnadsuppskatta respektive parts finansiella åtagande. Som 

finansierings- och ansvarsfördelningen visar (se bilaga 1) gjordes i förhandlingen en fördelning av en 

mängd åtaganden för byggande, ägande och drift av olika funktioner i, och i anslutning till, stations- och 

järnvägsanläggningen. 

För en planskild vägpassage vid stationen, där järnvägen löper på en bro över områdets huvudgata och 

bussterminal, diskuterades i förhandlingen två lösningar med en kort respektive lång järnvägsbro. En 

längre bro ansågs möjliggöra en mer funktionell bytespunkt mellan buss och pendeltåg, men samtidigt 

innebära en betydande merkostnad vilken Banverket inte ansåg ligga inom verkets ansvarsområde. 

Parterna enades om att dela på brokostnaderna med 1/3 var – alltså en medfinansieringslösning. I 

slutänden kom kostnadsfördelningen för bron att bli 41 procent för Banverket, 33 procent för 

Storstockholms Lokaltrafik och 25 procent för kommunen. Detta efter att kommunen givits ”rabatt”, 

genom vilken kommunens insats i bron landade på 20 miljoner kronor. Därmed inrymdes insatsen i den 

totala åtagande på 50 miljoner kronor i medfinansiering för station och trafikplats som kommunstyrelsens 

ordförande och Vägverket kommit överens om i förhandlingarnas inledningsskede. Storstockholms 

Lokaltrafik gavs en ”rabatt” motsvarande en lika stor summa, men i en annan kostnadspost, genom att 

Banverket åtog sig att bekosta en plattformsförbindelse som enligt praxis annars åligger SL. Genom 

nämnda ändringar i kostnadsposterna för bro och plattformsförbindelse nåddes en överenskommelse. 

Totalt innebar avtalet åtaganden på 280 miljoner kronor (mkr), varav Banverket svarade för 100 mkr, 

Storstockholms Lokaltrafik 85 mkr och kommunen 95 mkr. Av kommunens 95 mkr utgjorde 

medfinansieringen av den förlängda järnvägsbron i anslutning till stationen alltså 20 mkr. 
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Värt att notera är att förhandlingen om stationen var av integrativ natur, där inte bara kostnader 

fördelades, utan också bland annat utformningsfrågor inkluderades. Förhandlingen möjliggjorde därmed 

en värdeskapande process, där finansieringens fördelning på olika parter gjorde det möjligt att utforma 

projektet på ett annat sätt, än om Banverket själv hade finansierat vad som låg inom verkets 

ansvarsområde. 

Objekten togs in i länstrafikplanen för åren 2010-2021 

Stationen och trafikplatsen kom att ingå i länstrafikplanen för åren 2010–2021, varav den senare ingår som 

ett av flera objekt vilka är tänkta att finansieras med intäkter från Stockholms trängselskatt.  

Exploatörerna tog på sig finansieringsåtagande genom tilläggsavtal med kommunen 

Under senhösten 2010 slöts också ett tilläggsavtal till det redan ingångna ramavtalet mellan kommunen 

och fastighetsägarna i Vega, vilket dels reglerade kostnadsökningar för huvudgatan på till följd av dåliga 

grundläggningsförhållanden, dels innebar att fastighetsägarna åtog sig att – utöver tidigare åtaganden – 

även bidra med 95 miljoner kronor till trafikplatsen och stationen. Summan motsvarade därmed hela 

kommunens finansieringsåtagande för stationen i form av investeringar utifrån eget ansvar samt 

medfinansiering. Samtidigt beslutades att en av detaljplanerna för området skulle arbetas om, 

huvudsakligen med anledning av höga grundläggningskostnader och en stor andel kostsam gatumark, 

vilket ansågs innebära för dålig exploateringsekonomi. Men också ökade kostnader p.g.a. det ingångna 

tilläggsavtalet om bidrag till stationen och trafikplatsen påverkade beslutet om omarbetning. Inriktningen 

var att genom en ökad exploateringsgrad och minskad andel gatumark förbättra de ekonomiska 

förutsättningarna för plangenomförande. 

Planeringsläget 2013 
2013 pågår kommunens planering av Vegastaden fortfarande, med detaljplaner i olika skeden, från samråd 

till laga kraft. I länsstyrelsens förslag till länsplan för transportinfrastrukturen, perioden 2014-2025, som 

gick ut på remiss sommaren 2013, ingår pendeltågsstationen med genomförande 2014-2018 samt 

trafikplatsen med genomförande 2014-2017. 

Reflektioner utifrån teori och referensram 
Fragmenterat ansvar för planering och genomförande 

Planeringen av Vegastadens bebyggelse och transportinfrastruktur är uppdelad på många aktörer. 

Kommunen ansvarar för bebyggelseplaneringen, och utbyggnaden har stöd i den icke bindande regionala 

planeringen. Staten ansvarar för planeringen av stationen och trafikplatsen, idag genom Trafikverket och 

tidigare genom Banverket och Vägverket. Storstockholms Lokaltrafik har också ett delansvar för 

stationen. Därtill har länsstyrelsen varit inblandade utifrån det så kallade ”bostadsuppdraget”, i syfte att 

sammanlänka nödvändiga infrastrukturinvesteringar med ett ökat bostadsbyggande. Även genomförandet 

är fragmenterat. Trafikverket utför station och trafikplats, kommunen lokal infrastruktur och privata 

aktörer bebyggelseexploateringen. Planering och genomförande speglar rådande institutionella 

förhållanden, och Vegastaden kan placeras in i referensmodellen som en process där såväl planering som 

genomförande är fragmenterat: 
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Figur 6.1. Vegastaden inplacerad i referensmodellen. Såväl planering som genomförande av bebyggelse och infrastruktur 

kan sägas vara fragmenterat. 

 

Fragmentering ger höga transaktionskostnader och behov av samverkan och förhandling 

Den fragmentering av ansvar som råder i Vegastaden har, enligt teorin, inneburit höga 

transaktionskostnader liksom behov av samverkan mellan inblandade aktörer. Landshövdingens 

”bostadsuppdrag” kan ses som ett initiativ för ökad samverkan i syfte att uppnå ökad bostadsproduktion 

genom investeringar i stödjande transportinfrastruktur. Genom fördjupade överenskommelser och 

parallella planutredningar har arbetet sedan kunnat föras framåt, där respektive part har ansvarat för sin 

del av utbyggnaden. 

Värdeåterföring genom förhandlingar och ”frivilliga” avtal med kommunen som mellanhand 

Värdeåterföringen i form av kommunal medfinansiering, som i sin tur bekostats av fastighetsägarna 

genom exploateringsavtal, utgör exempel på ”frivilliga” avtal som återföringsmetod. Ordet ”frivilliga” 

inom citationstecken syftar på att förhandlingarna om finansiering förts mellan parter som står i 

beroendeförhållanden till varandra. Kommunen önskar statliga infrastrukturinvesteringar för att 

utbyggnaden av Vegastaden ska möjliggöras. Exploatörerna är likaså beredda att bidra till infrastrukturen 

för att kunna exploatera sina fastigheter.  

I slutänden innebar finansieringsöverenskommelserna att fastighetsägarna bekostade statlig infrastruktur 

med de kommunala exploateringsavtalen som ”mellanhand”. Det rör sig därmed om en sorts 

”finansieringskedja” från fastighetsägarna, via kommunen, till staten. Denna ”finansieringskedja” kan 

sägas återspegla rådande institutionella förhållanden som ger kommunen, med stöd i planmonopolet, de 

starkaste förutsättningarna till fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring.  

Ad-hvc betonade förhandlingar, och skilda typer av förhandlingar med och utan värdeskapande 

Förhandlingar om medfinansiering introducerades som ett obligatoriskt moment i framtagandet av de 

nationella och regionala infrastrukturplanerna för perioden 2010-2021. Med kort varsel infördes därmed 

ett krav på att förhandlingar skulle föras, och spelreglerna lämnade ett stort manöverutrymme åt 

förhandlande parter om såväl förhandlingsprocessens struktur som avtalets materiella innehåll. 

Medfinansieringsprocessen innebar att de institutionella förhållandena förändrades med kort varsel. Detta 

kan sägas betyda att förhandlingarna om medfinansiering fick karaktären av ad-hoc-betonade processer. 
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Förhandlingarna om medfinansiering för trafikplatsen respektive stationen gavs också olika karaktär. För 

trafikplatsen förhandlades enbart om kostnadsfördelning, medan stationsförhandlingen inkluderade 

utformningsfrågor och resulterade i en alternativ utformning. Förhandlingen om trafikplatsen kan därmed 

ses som distributiv (fördelande), medan stationsförhandlingen kan ses som integrativ (värdeskapande). 

Påverkar finansieringen bebyggelseutformningen? 

Efter förhandlingar om bidrag till den statliga infrastrukturen från berörda exploatörer så har en detaljplan 

arbetats om i syfte att förbättra exploateringsekonomin, delvis utifrån de merkostnader som det finansiella 

bidraget innebär. Det tyder på att medfinansieringen påverkar bebyggelseutformningen, och att det 

värdesamband som finns mellan infrastruktur och bebyggelse tas till vara i högre utsträckning än om 

finansiella bidrag till statlig infrastruktur inte skulle ha kommit på fråga. 
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7. FALLSTUDIE II – CROSSRAIL, LONDON 

Introduktion 
Stadigt ökande kapacitetsproblem i Londons spårtrafik anses hota stadens fortsatta tillväxt, inte minst 

inom den ekonomiskt viktiga finanssektorn, som idag är koncentrerad till dels Londons äldre centrala 

delar, dels det tidigare hamnområdet på Isle of Dogs strax sydost från stadens centrum. Järnvägsprojektet 

Crossrail länkar samman två regionala järnvägssträckor genom att förbinda deras säckstationer med en 

tunnel genom centrala London. Sträckningen länkar också samman finanssektorns två lokaliseringar, 

ansluter till storflygplatsen Heathrow och frigör kapacitet på merparten av järnvägs- och 

tunnelbanelinjerna i centrala London. Projektet är kostnadsberäknat till 15,9 miljarder pund. Projektets 

finansiering utgår från en tredelningsprincip, där staten, näringslivet och resenärerna tänks stå för cirka en 

tredjedel av kostnaderna vardera. (Kay 2009) 

 
Figur 7.1. Crossrails sträckning, med 21 kilometer tunnel genom centrala London markerat i tjockare svart färg. Källa: 

Kay (2009). 

Ny tåglänk i centrum 

Crossrail utgör en ny väst-östligt tåglänk genom London. I de yttre delarna utnyttjas befintliga spår, vilka 

genom centrala London förbinds med en 21 kilometer nyanlagd tunnelsträcka. Total linjesträcka är 118 

kilometer. Crossrail anges i regionplanen – The London Plan – som en nödvändig förutsättning för 

Londons långsiktiga utveckling. Ständigt ökande trängsel i transportsystemet hotar näringslivets tillväxt, 

inte minst inom finanssektorn. Crossrail kommer vid sitt färdigställande att förbinda Londons två 

finanscentrum, i centrala staden respektive på Isle of Dogs, där efterfrågan på ytterligare 

kontorsfastigheter är stor. Crossrail kommer även förbättra tillgängligheten till omvandlingsområdet 

Thames Gateway i öst, liksom till flygplatsen Heathrow i väst, vilket anses gynna Londons internationella 

konkurrenskraft. Ytterligare omvandlings- och expansionsområden planeras också längs Crossrails 

linjesträckning. (Kay 2009) Ytterst syftar Crossrail till: 

 att stödja utvecklingen av London som en världsstad och stadens roll som finansiellt centrum i 

Europa och Storbritannien 



50 
 

 att stödja den ekonomiska utvecklingen i London och dess utvecklingsområden genom att 

hantera trängsel och kapacitetsbrist i den existerande spårtrafiken 

 att förbättra spårtrafikens tillgänglighet in till och inom London. 

Projektet ska uppnå syftet genom att: 

 bidra till att lösa kapacitetsproblemen på järnvägs- och tunnelbanenäten 

 förbättra tillgängligheten till utvecklingsområden 

 erbjuda ökad transportkapacitet för att möjliggöra Londons förväntade tillväxt. 

Projektet innefattar anläggande av bana och sju nya underjordiska stationer i centrala London, upprustning 

och utveckling av befintliga stationer och delar av befintliga järnvägssträckningar i väst och öst, samt 

anläggande av en avgrening mot sydost. (Kay 2009) 

Historik 

Crossrail ingick som ett av flera förslag på utbyggnad av Londons spårsystem i utredningen Central 

London Rail Study 1989. Dåvarande British Rail och London Underground föreslog 1991 parlamentet att 

genomföra projektet, men förslaget avslogs på grund av den ekonomiska recession som rådde vid 

tidpunkten. 2001 bildades Cross London Rail Links – senare omdöpt till Crossrail Ltd – till hälften ägt av 

vardera Department for Transport (DfT) och Transport for London (TfL). Under tiden fram till att 

finansiering säkrats utgjorde en viktig uppgift för Crossrail Ltd att bevaka projektets utbyggnadsreservat 

genom centrala London. Fortsatta finansieringsdiskussioner och en stadigt ökande trängsel i spårtrafiken 

ledde med tiden fram till att ett finansieringspaket kunde presenteras genom en avsiktsförklaring, ”Heads 

of Terms”, i november 2007. Paketet innebar dels omfattande finansieringsåtaganden för såväl staten som 

Londonregionen, dels viss medfinansiering från näringslivet. Paketet innehöll också mekanismer för 

systematiska uttag av exploateringsavgifter, liksom en öronmärkt extra fastighetsskatt. Avsiktsförklaringen 

följdes av ett bindande genomförande- och finansieringsavtal, ”Sponsors Agreement”, i december 2008. 

Vid samma tidpunkt övergick det fulla ägandet av Crossrail Ltd till Transport for London. (Kay 2009) 

Cross Rail Act 

Tillståndsgivning för genomförandet av Crossrail hanteras genom en speciallag, Cross Rail Act 2008, som 

trädde i kraft den 22 juli 2008. Lagen är en så kallad hybrid, vilket innebär att den dels innehåller passager 

som rör särskilda enskilda intressen, dels passager som gäller den bredare allmänheten. Lagen reglerar 

tillståndsgivning, markåtkomst, planering och kulturmiljövård, kopplingen till annan relaterad lagstiftning, 

delegering av beslutsmakt samt överföring av fastigheter, rättigheter och skyldigheter mellan olika aktörer 

för att kunna genomföra projektet. (Kay 2009) 

Planerande aktörer 
Greater London Authority (GLA) 

Londonregionen fick i och med bildandet av Greater London Authority år 2000 ett starkare regionalt 

organ. Arbetet leds av borgmästaren, som ansvarar för Londons strategiska utveckling, vilken manifesteras 

i regionplanen – The London Plan. GLA är genom Transport for London trafikhuvudman för 

kollektivtrafiken. The London Plan är bindande för den planering som lokala myndigheter (boroughs) 

utför. Planer med påverkan på genomförandet av The London Plan ska godkännas av borgmästaren. 

Transport for London (TfL) 

TfL har det övergripande ansvaret för transportinfrastrukturen i London. Det innebär ansvar för bland 

annat kollektivtrafiken (med undantag för trafik på det nationella järnvägsnätet), trängselavgiften och 

huvudvägnätet. Borgmästarens strategiska transportplan utgör övergripande styrdokument. Transport for 

London ansvarar för genomförandet av Crossrail genom dotterbolaget Crossrail Ltd. 
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Crossrail Ltd. 

Crossrail Ltd. ansvarar för genomförandet av Crossrails centrala, underjordiska del. Bolaget bildades 2001 

– då gemensamt ägt av Department for Transport och Transport for London under namnet Cross 

London Rail Links. I samband med finansieringsöverenskommelsen 2008 övergick det fullständiga 

ägandet till Transport for London. 

Department for Transport (DfT) 

Transportdepartementet har, tillsammans med Transport for London, det övergripande ansvaret för 

Crossrails finansiering och genomförande, vilket befästes i avtal 2008. Departementet har också ansvaret 

för Crossrail Act 2008 – den speciallag, som ger förutsättningarna för det fysiska genomförandet av 

projektet. 

Network Rail (NR) 

Network Rail är den statligt ägda, men oberoende, banhållaren för det nationella järnvägsnätet. Bolaget är 

vinstdrivande, men får ej dela ut gjord vinst. Bolaget ges finansiella bidrag av Department for Transport 

och regleras av Office of Rail Regulation – ett oberoende kontrollorgan med en styrelse utsedd av 

transportministern. För Crossrails vidkommande ansvarar Network Rail för finansiering och 

genomförande av omfattande förbättringar på de befintliga sträckningar ovan jord som ska integreras i 

Crossrail. (Kay 2009) 

Övergripande finansieringsfördelning 

I den finansieringslösning som presenterades 2007 och antogs i december 2008 ansvarar staten för att 

tillföra Crossrail 5,6 miljarder pund och Greater London Authority för 7,8 miljarder pund. Därtill kommer 

finansieringsåtaganden från andra aktörer, varav det statligt ägda men oberoende Network Rails arbeten 

längs befintliga järnvägssträckor ovan jord utgör huvuddelen med 2,3 miljarder pund. Redovisningen av 

finansieringen följer Kay (2009) samt The Secretary of State for Transport & Transport for London 

(2007). 

Respektive aktör använder ett antal finansieringsmekanismer för att säkra sina åtaganden, såsom lån från 

staten såväl som från Europeiska investeringsbanken och privata banker, direkta bidrag från näringslivet, 

uttag av extra fastighetsskatt, exploateringsavgifter, banavgifter, biljettintäkter och 

leasingöverenskommelser. Överenskommelsen specificerar också Transport for Londons plan att uppta 

lån (så kallade ”prudential borrowing”, som ger lokala myndigheter rätt att uppta lån för 

kapitalinvesteringar) enligt en specificerad tidplan. För en översikt av aktörernas finansieringsansvar, se 

tabell.  
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Ansvarig aktör Bidrag, mdr 

£ 

Kommentar 

Department for Transport 5,6 Inkluderar bidrag från BAA (Heathrow) och City of 

London Corporation 

Greater London 

Authority 

7,8 Inkluderar bl.a. GLA:s uttag av 4,1 mdr pund i extra 

fastighetsskatt (Business Rate Supplement), 

exploateringsavgifter (”Section 106”-agreements), uttag 

av Community Infrastructure Levy, markförsäljning 

samt bidrag från Transport for London 

Övrig finansiering 2,5 Inkluderar Network Rails åtaganden på befintliga 

järnvägssträckor ovan jord, leasingavtal för tågdepå samt 

ytterligare bidrag från City of London Corporation 

Total finansiering 15,9  

Tabell 7.1. Övergripande finansiering av Crossrail. Källa: The Secretary of State for Transport & Transport for London 

(2007). Redovisningen följer upplägget i Kay (2009). 

Department for Transport 

Department for Transport (DfT) bidrar med 5,1 miljarder pund i statligt anslag. Därtill förmedlar DfT 

finansiella bidrag från flygplatsägaren BAA på 230 miljoner pund för integrering av befintlig järnvägslänk 

till Heathrow. DfT förmedlar också 350 miljoner pund från City of London Corporation (en särskild 

administrativ enhet i centrala London som skiljer i styre från Londons övriga 32 stadsdelar (boroughs), 

bland annat genom att även juridiska personer har rösträtt enligt en viktad modell beroende på antal 

anställda). Av de 350 miljonerna är 200 miljoner garanterade. Därtill åtar sig City of London Corporation 

att förmå företag i stadsdelen att bidra med ytterligare 150 miljoner pund, varav 50 miljoner är 

garanterade. 100 miljoner pund utgör alltså en avsikt, men är i dagsläget inte ett garanterat bidrag. I sista 

hand åligger det staten att täcka upp ett eventuellt finansieringsgap.  

Greater London Authority 

Regionen, Greater London Authority, bidrar totalt med 7,8 miljarder pund. Majoriteten av bidraget, 4,1 

miljarder pund, utgörs av uttag av en extra fastighetsskatt (Business Rate Supplement, se nedan). Av de 4,1 

miljarderna utgör 600 miljoner pund ett direkt projektbidrag, medan övriga 3,5 miljarder pund lånas upp 

och betalas genom uttag av skatten. Därtill väntas totalt 600 miljoner pund inhämtas i form av två typer av 

exploateringsavgifter, varav 300 miljoner genom så kallade planning obligations och 300 miljoner genom 

den nyligen införda avgiftsmekanismen Community Infrastructure Levy. Försäljning av överbliven mark 

efter slutförandet av Crossrail väntas inbringa 545 miljoner pund. Slutligen bidrar Transport for London 

med 2,55 miljarder pund i form lån, vilka tänks betalas genom framtida biljettintäkter. Ett lån på 1 miljard 

pund har tecknats med Europeiska Investeringsbanken.  

Privata fastighets- och exploateringsrelaterade åtaganden 

Utöver den ovan beskrivna finansieringen står exploatören Canary Wharf Group (CWG) för 150 miljoner 

pund av kostnaden för stationen i Canary Wharf. CWG ansvarar också för byggnationen av själva 

stationen till ett fast pris, och har därmed också tagit på sig kostnadsrisken. CWG har även tidigare 

bidragit till infrastruktur i området i form av Docklands Light Railway och Jubilee Line Extension. 

Berkeley Homes har därtill åtagit sig att bygga skalet till den underjordiska stationen Woolwich, strax öster 

om Canary Wharf. Företaget bedriver en omfattande exploatering i området.  
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Övrig finansiering 

Network Rail utför förbättringsarbeten längs befintliga järnvägssträckor ovan jord till en kostnad 

motsvarande 2,3 miljarder pund, vilket kommer att finansieras med framtida banavgifter. I kostnadsposten 

ingår också den framtida tågdepån, vilken är tänkt att finansieras i form av ett leasingavtal.  

En alternativ redovisning av finansieringen 

Crossrails kostnader kan också redovisas utifrån vilka grupper som i slutändan betalar projektet. 

Finansieringsansvaret kan på så sätt anses vara tredelat, fördelat efter nytta med omkring en tredjedel var, 

på följande grupper: 

 resenärerna, genom biljettintäkter 

 näringslivet, genom direkta kapitalbidrag, exploateringsavgifter och extra fastighetsskatt för 

kommersiella lokaler 

 skattebetalarna på nationell nivå, genom anslaget från Department for Transport. 

Exploateringsavgifter och fastighetsskatt som 

värdeåterföringsinstrument 

Greater London Authority tillämpar generella uttag av tre olika exploaterings- och fastighetsavgifter inom 

ramen för sitt finansieringsåtagande i Crossrail-projektet. ”Kompletterande fastighetsskatt” (Business Rate 

Supplement) och ”lokal infrastrukturskatt” (Community Infrastructure Levy) utgör båda nyligen 

introducerade avgiftsformer. Därtill tillämpas också exploateringsavgifter (Planning Obligations, eller 

”Section 106-agreements”, efter avsedd paragraf i planlagstiftningen). Uttaget görs inom ramen för GLA:s 

jurisdiktion. Delar av Crossrails yttre sträckning löper dock utanför GLA:s administrativa område och 

berörs inte av GLA:s finansieringsåtagande, vilket givit upphov till en diskussion om rättvis fördelning av 

projektets kostnader, då ju även samhällena längs de yttre delarna av sträckningen genom Crossrail får 

betydande tillgänglighetsvinster. 

Business Rate Supplement 

Greater London Authority tillämpar sedan den 1 april 2010 uttag av en extra fastighetsskatt – Business 

Rate Supplement (BRS) – vilken öronmärks för Crossrail. Kommersiella fastigheter med ett uppskattat 

årligt hyresvärde på över 55000 pund betalar 2 procent av det uppskattade hyresvärdet, utöver ordinarie 

fastighetsskatt. Uttaget är tänkt att till förmån för Crossrail finansiera 3,5 miljarder pund i upplåning samt 

därtill generera ett direkt finansiellt bidrag på 600 miljoner pund. Upplåningen beräknas ske i huvudsak 

genom det till finansdepartementet knutna Public Works Loan Board (PWLB). Det totala uttaget beräknas 

uppgå till 8,1 miljarder pund, inklusive upplåningskostnader i form av räntor och amorteringar. Uttaget 

förväntas pågå 24–31 år, beroende på räntenivåer och förändringar i den taxerade skattebasens storlek. 

Uttaget av BRS möjliggörs genom introduktionen av ny lagstiftning, Business Rate Supplement Act 2009. 

Ett antal myndigheter, däribland Greater London Authority, har därigenom givits möjligheten att tillämpa 

BRS till förmån för projekt som främjar lokal och regional ekonomisk utveckling. BRS får endast tillämpas 

för projekt som annars inte hade kunnat finansieras. Det får alltså inte tillämpas som ersättning för tidigare 

gjorda finansieringsåtaganden. Som namnet antyder utgör BRS ett tilläggsuttag till ordinarie fastighetsskatt 

– National Non-Domestic Rate (NNDR). Taxeringsgrunden i de båda skatterna utgörs av en uppskattad 

årshyresnivå, vilken fastställs av en värderingsmyndighet med ett par års mellanrum. NNDR utgör dock en 

statlig intäktskälla, medan BRS-intäkterna alltså förfogas lokalt eller regionalt. 

Utöver fastigheter med en uppskattad årshyresnivå under 55,000 pund – som alltså undantas från BRS – 

medges fullständig eller partiell reducering av BRS-uttaget för bland annat stiftelser och ideella 

organisationer, för företag i ekonomiskt obestånd liksom för outhyrda fastigheter under vissa 
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omständigheter. Uttaget av BRS tas ut på samma nivå – 2 procent – i hela London, dvs. Det område som 

Greater London Authority har inflytande över. 

Införandet av BRS har föregåtts av samråd, vilket ledde till ett fåtal ändringar. Bland annat höjdes 

tröskelvärdet för uttag av BRS från 50 000 till 55 000 pund i årligt hyresvärde. Lagstiftningen kräver också 

att det, utöver samrådet, ska hållas en folkomröstning om förslaget i det fall uttag av BRS beräknas stå för 

mer än en tredjedel av projektets totala kostnader, något som inte är aktuellt i fallet Crossrail. (Greater 

London Authority 2010) 

Planning Obligations 

Planning obligations – även kallade ”Section 106-agreements” efter berörd paragraf i Town and Country 

Planning Act 1990 – utgör frivilligt ingångna avtal mellan en exploatör och ansvarig planmyndighet i 

samband med tillståndsgivningen för ny bebyggelse. Syftet är att genom tillämpning av planning 

obligations möjliggöra en exploatering, som annars inte hade varit acceptabel ur samhällets synpunkt. 

Planning obligations kan tillämpas för att föreskriva ett visst innehåll (exempelvis en viss andel social 

housing), kompensera för en förlust (exempelvis ianspråktagande av tidigare grönyta) eller mildra effekten 

av exploateringens konsekvenser (exempelvis ökad trängsel i kollektivtrafiken). 

Varje tillämpning av planning obligations måste uppfylla 5 kriterier.  

”A planning obligation must be: 

 relevant to planning; 

 necessary to make the proposed development acceptable in planning terms; 

 directly related to the proposed development; 

 fairly and reasonably related in scale and kind to the proposed development; and 

 reasonable in all other respects.” (Department for Communities and Local Government 2005) 

Tillämpningen av planning obligations kräver enligt ovan att uttaget ska vara nödvändigt för att den nya 

bebyggelsen ska vara förenlig med gällande planer och planeringsmål. Uttaget ska också ha en direkt 

koppling till den berörda bebyggelsen. Vidare ska tillämpningen av planning obligations vila på principen 

att tillstånd för ny bebyggelse inte kan köpas eller säljas. Planning obligations får heller inte användas 

enbart i syfte att ta del av de vinster som exploateringen resulterar i. 

För Crossrail tillämpas planning obligations med syfte att mildra ny bebyggelses bidrag till trängseln i 

spårtrafiken. Uttag av avgifter för att finansiera Crossrail – som kommer att öka kapaciteten i Londons 

spårtrafik – anses därmed utgöra en förutsättning för att tillåta ny bebyggelse, och därmed uppfylls flera av 

de ovan nämnda kriterierna. En storskalig tillämpning kräver dock också att ett samband mellan varje 

enskild exploatering och dess bidrag till trängseln i spårtrafiken kan konstateras, något som Greater 

London Authority har valt att styrka genom en generell, schablonmässig beräkning av ny bebyggelses 

trängseleffekter. Rent tekniskt är det de lokala myndigheterna (boroughs) som utfärdar planeringstillstånd 

och i samband med dessa skriver exploateringsavtal. 

GLA är därmed beroende av de lokala myndigheternas agerande för att kunna tillföra Crossrail 

exploateringsavgifter. GLA:s regionplan har dock bindande verkan på den lokala planeringen, och GLA 

har bemyndigande att avstyrka lokala planbeslut som strider mot intentionerna i regionplanen. 

Uttaget av planning obligations till förmån för Crossrail regleras på så sätt genom två strategiska 

dokument: 
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 Regionplanen – The London Plan – har reviderats för att tydliggöra sambandet mellan Crossrail 

och nytillkommande bebyggelse. Borgmästaren uttrycker kopplingen mellan ny bebyggelse och 

Crossrail i planens policy nummer 6.5: 

 

”In view of the strategic regional importance of Crossrail to London’s economic 

regeneration and development, developments which contribute to the transport needs 

that the project will wholly or partly address will be required to contribute towards its 

funding through the use of planning obligations, in accordance with relevant legislation 

and policy guidance.” (Greater London Authority 2010a) 

 

 En kompletterande planeringsvägledning för avgifternas tillämpning har tagits fram, vilken 

redovisar ett samband mellan bebyggelsens användningssätt och lokalisering och dess effekt på 

trängseln i spårtrafiken under morgonens rusningstid, samt en därtill kopplad avgiftsmodell. 

(Greater London Authority 2010b) 

 

Bebyggelseanvändning Centrala London (CAZ, 

IoD) 

Yttre London, <1 km från station 

Kontor 100 22 

Handel 64 12 

Hotell 44 - 

Bostäder 6 10 

Tabell 7.2. Redovisning av bebyggelsens relativa bidrag till trängseln i spårtrafiken utifrån bebyggelseanvändning och 

lokalisering. Kontor i centrala London har givits ingångsvärdet 100. Källa: Greater London Authority (2010b) 

 

Bebyggelseanvändning Centrala London 

(CAZ) 

Centrala London 

(IoD) 

Övriga London, <1 

km från station 

Kontor 137 186 30 

Handel 88 119 16 

Hotell 60 82 Inget uttag 

Tabell 7.3. Planeringsvägledningens övergripande rekommendationer för uttag av ”planning obligations” till förmån för 

Crossrail, angivet i pund per m2 tillskapad byggnadsarea). Källla: Greater London Authority (2010b) 

 

Planeringsvägledningen tar alltså trängseln i spårtrafiken som utgångspunkt för uttag av planning 

obligations. I centrala London studeras den så kallade ”Central Acivities Zone” (CAZ) samt 

finansområdet Isle of Dogs (IoD). Därtill studerades bebyggelsen inom cirka 1 kilometers radie från 

övriga stationer, utanför centrala London. Vägledningen redovisar att centralt belägna kontor bidrar mest 

till trängseln i spårtrafiken, följd av centralt belägen handel och hotell. I Crossrails yttre delar bidrar 

bebyggelsen till avsevärt mindre trängsel (se tabell). Bostäder bidrar överlag mycket lite till trängseln. 
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Utifrån analysen beslutades, som generell rekommendation, att nyexploatering av kontor, handel och 

hotell i de två zonerna i centrala London, samt kontor och handel inom 1 km från de yttre stationerna, ska 

bidra till Crossrail genom Planning obligations. Då ny bebyggelse i Isle of Dogs antas ha större påverkan 

på trängselsituationen, uttas där en högre avgift än i centrala London. Som synes reflekterar avgifterna 

som upptas längs de yttre delarna av Crossrails sträckning de betydligt lägre trängseleffekter som ny 

bebyggelse där genererar. Dock berörs endast exploateringar som tillskapar minst 500 m2 ny yta, 

framförallt av administrativa skäl, men också för att det anses vara svårare att på ett rättvist sätt bedöma 

mindre projekts påverkan på trängseln. Utöver bebyggelse för kontor, handel samt hotell kan även 

enskilda, större exploateringar för andra ändamål, såsom kultur- och sportanläggningar, komma att bidra 

genom Planning obligations, men då utifrån förutsättningarna i varje enskild exploatering och ej genom 

tillämpning av de generella rekommendationerna. Det finns även undantag från principerna ovan, 

exempelvis områden som redan har ålagts Planning obligations för andra spårtrafikprojekt. 

Avgifterna var ursprungligen tänkta att löpa till år 2017, men på grund av det ekonomiska läget och 

osäkerheter kring fastighetsmarknadens utveckling har tiden för uttag av planning obligations förlängts till 

2026. Planning obligations enligt det beskrivna upplägget förväntas inbringa 200 miljoner pund. Därtill har 

en särskilt överenskommelse om planning obligations omfattande 150 miljoner pund – varav 100 miljoner 

pund till Crossrail – slutits i anslutning till en utbyggnad av Wood Wharf, beläget i anslutning till Canary 

Wharf. Planning obligations kommer alltså totalt att bidra med 300 miljoner pund till Crossrail. När 

summan uppnåtts upphör uttaget. (Greater London Authority 2010b) 

Community Infrastructure Levy 

Community Infrastructure Levy (CIL) infördes i lagstiftningen den 6 april 2010 och ger lokala 

myndigheter, däribland Greater London Authority (GLA), ökade möjligheter att ta ut 

exploateringsavgifter till förmån för såväl lokal och regional infrastruktur som gynnar uttagsområdet. 

Bestämmelserna anlägger ett brett perspektiv på infrastruktur vilket inkluderar skolor, sjukhus m.m. För 

GLA begränsas dock uttag av CIL till transportinfrastruktur. Uttag från flera områden parallellt, under 

separata CIL-förordningar, kan sammanläggas till förmån för ett visst projekt. 

Tanken är att CIL ska komplettera planning obligations genom att fokusera på kumulativa konsekvenser 

av exploateringar, medan användandet av planning obligations i fortsättningen begränsas till frågor som 

rör en, eller ett fåtal, exploateringar. Införandet av CIL har också föregåtts av kritik mot tillämpningen av 

planning obligations rörande bristande transparens och ojämn fördelning av avgiftsuttag, såväl över tid 

som mellan olika exploatörer. CIL antas ur det perspektivet medföra flera fördelar: 

 ökad tydlighet kring behovet av avgiftsuttag genom tydligare koppling till kumulativa effekter 

 breddning av antalet bidragande exploateringar, och därmed en rättvisare avgiftsfördelning 

 ökad transparens och förutsägbarhet kring avgiftens storlek. 

Ett underliggande motiv till CIL uttrycks med följande ord: 

“Almost all development has some impact on the need for infrastructure, services and amenities – 

or benefits from it – so it is only fair that such development pays a share of the cost. It is also right 

that those who benefit financially when planning permission is given should share some of that gain 

with the community which granted it to help fund the infrastructure that is needed to make 

development acceptable and sustainable. However, the Government also believes that developers 

should have more certainty as to what they will be expected to contribute, thus speeding up the 

development process, and that the money raised from developer contributions should be spent in a 

way that developers will feel worthwhile; namely, on infrastructure to support development and the 

creation of sustainable communities set out in the Local Development Framework. This is what the 

levy will do.” (Department for Communities and Local Government 2010) 
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Citatet uttrycker två intressanta skillnader gentemot planning obligations. För det första: medan planning 

obligations syftar till att göra en enskild exploatering acceptabel ur ett planeringsperspektiv, anges för CIL 

snarast en rättviseaspekt – exploatören bör dela med sig en del av den vinst som samhället möjliggjort 

genom att tillåta bebyggelsen, till förmån för den infrastruktur som bebyggelsen kräver. För det andra: CIL 

syftar till tydliga, enhetliga och transparenta regler, istället för att som i fallet med planning obligations 

avgöra avgiftens storlek i en förhandling. 

Till grund för uttag av CIL ligger taxeringsmyndighetens – i Crossrails fall GLA – förslag på avgiftsplan. 

Planen ska redovisa avgiftens storlek i pund per kvadratmeter byggnadsyta, vilken bestäms utifrån de 

infrastrukturbehov som uttrycks i gällande planer och kan sättas till olika nivåer för olika områden och 

bebyggelsetyper. Avgiften får dock inte sättas till en sådan nivå att den äventyrar områdets allmänna 

ekonomiska utveckling, vilket det åligger taxeringsmyndigheten att bevisa. Planen ska också uttrycka vilka 

projekt, eller vilken typ av infrastruktur, som avgiften är tänkt att finansiera. 

Antagande av avgiftsplanen föregås av samråd och offentlig konsultation under ledning av en oberoende 

”examiner”, vilken kan fatta bindande beslut om avslag, bifall eller krav på ändringar i förslaget. 

(Department for Communities and Local Government 2010) För Crossrails vidkommande planeras ett 

uttag av CIL på totalt 300 miljoner pund. (The Secretary of State for Transport & Transport for London 

2007) 

Reflektioner utifrån teori och referensram 
Ett starkt regionalt planeringsorgan möjliggör samordnad avgiftsfinansiering 

Bildandet av Greater London Authority (GLA) har inneburit att London sedan år 2000 har ett starkt 

regionalt organ med befogenhet att planera och styra stadens utveckling. Regionplanens bindande verkan 

över den lokala fysiska planeringen har givit möjlighet till samordnade, storskaliga uttag av 

exploateringsavgifter. Regionens rätt att ta ut extra fastighetsskatt innebär att ett kompletterande 

finansieringsinstrument tillkommit. Tre faktorer innebär sammantaget att GLA har stora möjligheter att 

samordna planeringen för att dra nytta av det ekonomiska samband som råder mellan transportsystem och 

bebyggelse. För det första regionplanens bindande verkan. För det andra GLA:s huvudmannaskap för 

såväl kollektivtrafiken som huvudvägnätet. Och för det tredje GLA:s beskattningsrätt. Att GLA, genom 

Transport for London, äger genomförandebolaget Crossrail Ltd, ger starka incitament att utforma 

projektet för att skapa största möjliga nytta ur såväl trafikekonomisk som markekonomisk synvinkel. Dock 

har de lokala myndigheterna (boroughs) bestämmanderätt över bebyggelsens fysiska utformning, vilket 

innebär att behovet av samordning mellan den regionala och lokala nivån kvarstår för att realisera de 

värden som Crossrail möjliggör. Det regionala uttaget av exploateringsavgifter och extra fastighetsskatt 

eliminerar i stort sett behovet av medfinansiering från lokala myndigheter. De förhandlingar som ändå 

förts har istället skett gentemot privata intressenter och den tidigare beskrivna näringslivsdominerande 

stadsdelen City of London, samt mellan regionen och staten kring de övergripande principerna för 

finansiering och genomförande. 

En palett av värdeåterföringsmetoder 

Finansieringen av Crossrail är komplex och innehåller såväl direkt kapitalfinansiering från olika aktörer 

som direkta och indirekta värdeåterföringsmetoder. Frivilliga överenskommelser med aktörer liksom uttag 

av olika former av exploateringsavgifter och en kompletterande fastighetsskatt bidrar med substantiella 

delar av den samlade finansieringslösningen. 

En mer samlad planering, men fragmenterat genomförande 

Genom GLA:s starka roll, med ansvar för transportinfrastrukturen såväl som bindande regional planering 

så kan planeringen av bebyggelse och infrastruktur sägas vara relativt samlad hos en aktör. 

Transaktionskostnader i planering, liksom i de värdeåterföringsmetoder som nyttjas, hålls nere jämfört 
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med om fler aktörer skulle samordna planering och finansiering. Genomförandet är dock fragmenterat, 

med flera såväl offentliga som privata aktörer ansvariga för delar av järnvägsanläggningen, liksom privata 

aktörer ansvariga för bebyggelseutveckling i anslutning till medfinansierade stationer. Det kan därmed 

konstateras att Crossrail planeras av en relativt samlad aktör, men att genomförandet av bebyggelse- och 

infrastrukturinvesteringar är fragmenterat. 

 

Figur 7.2. Crossrail inplacerad i referensmodellen. Planering av bebyggelse och infrastruktur kan sägas vara samlat genom 

regionens, i förhållande till förhållandena i Sverige, relativt starka inflytande. Genomförandet av bebyggelse och infrastruktur 

är dock, liksom i Sverige, fragmenterat. 
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8. FALLSTUDIE III – “RAIL PLUS PROPERTY”, 

HONG KONG 

Inledning 
Territoriet Hong Kong 

Efter att ha lytt under brittiskt styre 1842-1997 är Hong Kong idag en ”Special Administrative Region of 

the People´s Republic of China”. Hong Kong har självstyre och egen lagstiftning enligt principen ”ett land 

– två system”, med undantag för försvars- och utrikespolitik. (Hong Kong – The Facts) Territoriet är 1104 

kvadratkilometer stort, med en befolkning på 7,2 miljoner människor (vid halvårsskiftet 2012). Till 

territoriet hör de två större öarna Hong Kong och Lantau, halvön Kowloon samt det omgivande området 

Nya Territoriet med 262 mindre öar. Den genomsnittliga befolkningstätheten är 6 620 personer per 

kvadratkilometer i hela territoriet, 16 020 på Hong Kong-ön, 45 730 i Kowloon och 3 910 i Nya 

Territoriet. (Hong Kong in Figures 2013 Edition) Hong Kong hör därmed till de mest tätbefolkade 

regionerna i världen. Omkring 70% av territoriet består av svårbebyggd bergsterräng, vilket ställer krav på 

effektivt markutnyttjande och, som en konsekvens av det, tät bebyggelse. (Tiry 2003) I norr gränsar Hong 

Kong mot den kinesiska snabbväxande 10-miljonersstaden Shenzhen. Avståndet från centrala Hong Kong 

är endast omkring 30 kilometer, och städerna är förbundna genom Hong Kongs spårtrafiksystem. 

Integrerad spårtrafikutbyggnad och bebyggelseutveckling enligt modellen ”Rail plus property” 

Hong Kong har idag ett omfattande och snabbt expanderande spårtrafiksystem som utvecklats enligt en 

idag unik affärsmodell där spårtrafik i kombination med fastighetsutveckling genererar omfattande vinster 

som finansierar såväl utbyggnad som drift och underhåll av spårtrafiksystemet. Affärsmodellen, populärt 

benämnd ”Rail plus property”, nyttjar ekonomiska och organisatoriska symbioser mellan 

järnvägsutbyggnad och fastighetsutveckling och tillämpas av en ensam aktör i form av järnvägsbolaget 

Mass Transit Railway Corporation med starkt institutionellt stöd från Hong Kongs offentliga administration. 

(Cervero & Murakami 2008; Tang et. al 2004) 

I denna fallstudie beskrivs det upplägg, som ger järnvägsbolaget ett mycket starkt mandat och kraftiga 

incitament att i egen regi planera och implementera projekt med en långtgående samordning mellan 

fastighetsexploatering och järnvägsbyggande, där resulterande exploaterings- och fastighetsrelaterade 

vinster utgör en avgörande intäktskälla för järnvägsbolaget. 

Planerande aktörer 
Hong Kong Special Administrative Region 

Genom sin speciella juridiska situation, som ett i det närmaste autonomt territorium inom Kina, sker den 

politiska styrningen i Hong Kong huvudsakligen genom en enda sammanhållen administrativ nivå – Hong 

Kong Special Administrative Region (HKSAR) – som därigenom besitter ett mycket starkt eget beslutsmandat.  

HKSAR ansvarar för den fysiska planeringen och utarbetar långsiktiga strategiska översiktsplaner för 

territoriet. Byggrätten regleras genom bindande planbestämmelser på lokal nivå. HKSAR utarbetar också 

strategiska transport- och spårtrafikstrategier. (Cervero & Murakami 2008) Dessa planer och strategier 

sätter de ramarna för utveckling av transportinfrastruktur och bebyggelse, och är därmed och därmed 

också för implementeringen av ”Rail plus property”-modellen. 

I Hong Kong är all mark offentligt ägd. Privatpersoner och juridiska personer kan förvärva 

markrättigheter, men dessa är tidsbegränsade och avtalen löper som regel på 50 år. Priset sätts vanligen 

genom ett auktionsförfarande. HKSAR har på så vis, utöver sina planeringsinstrument, även den 

långsiktiga kontrollen över markägande och markanvändning inom territoriet. (Cervero & Murakami 

2008) 
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Mass Transit Railway Corporation 

Dagens omfattande spårtrafik i Hong Kong är en relativt ny företeelse. Fram till slutet av 1970-talet 

trafikerades endast 50 kilometer järnväg med ett obetydligt antal resenärer. Kollektivtrafiknätet 

dominerades av ett flertal privata buss- och färjeoperatörer med låga biljettavgifter. Vid sidan av 

spårtrafiken står bussar och färjor även idag för en stor del av kollektivtrafikresandet. (Tiry 2003) 

1973 beslutade den dåvarande Hong Kong-regimen att anlägga ett tunnelbanesystem med hög kapacitet. 

Mass Transit Railway Corporation (MTR) bildades 1975 som ett oberoende offentligt bolag under 

myndighetskontroll. (Tiry 2003) Bolaget har i uppgift att anlägga och driva tunnelbanesystemet utifrån 

strikt marknadsmässiga principer. År 2000 blev MTR delvis privatiserat genom en börsintroduktion, men 

HKSAR kvarstår som majoritetsägare i minst 20 år. HKSAR har därmed fortsatt kontroll över bolaget, 

samtidigt som privata delägare är tänkta att säkra att bolaget agerar marknadsmässigt. 2007 införlivades 

Hong Kongs andra järnvägsbolag Kowloon-Canton Railway Corporation i MTR. Sedan dess är MTR det 

enda järnvägsbolaget i Hong Kong. (MTR – Business overview) 

Utöver byggnation och drift av spårtrafiken i Hong Kong bedriver MTR också en mycket omfattande 

verksamhet inom fastighetsutveckling och förvaltning. MTR:s affärer inkluderar också annonsförsäljning, 

infrastruktur för telekommunikation samt internationella järnvägsentreprenader. Den internationella 

verksamheten rör bland annat byggnation och drift av tunnelbanelinjer i Beijing och Shenzhen, och 

tunnelbanetrafik på entreprenad i bland annat London och Stockholm. I Hong Kong trafikerar MTR nio 

linjer samt en spårvägslinje och en expresslinje till flygplatsen. De nio huvudlinjerna omfattar en längd på 

175 km med 82 stationer och 4,9 miljoner dagliga resenärer. (MTR – Business overview) 

För närvarande pågår utbyggnad av fem spårtrafiklinjer i Hong Kong, vilka färdigställs 2014-2020. Två av 

dessa, South Island Line (East) och Kwun Tong Line Extension, byggs enligt ”Rail plus property”-modellen 

med MTR som huvudman. En annan linje, West Island Line, byggs med anslag från HKSAR med MTR 

som huvudman. Därtill byggs Express Rail Link och Shatin to Central Link. För de två sistnämnda är 

HKSAR såväl finansiär som huvudman. MTR kommer att erbjudas att vara trafikutövare på linjerna. De 

aktuella utbyggnaderna sker alltså under olika huvudmannaskap och med olika finansieringslösningar. 

”Rail plus property” nyttjas för två av linjerna. (MTR – Annual report 2012) 2020 beräknas linjenätet ha 

vuxit till 270 km, med 99 järnvägsstationer och 68 spårvägsstationer. Nätet väntas ha ett 

upptagningsområde omfattande 70% av Hong Kongs befolkning. Spårtrafikens andel av det totala 

kollektivtrafikresandet beräknas öka från dagen 38% till 43%. (HKSAR 2013d) 

”Rail plus property”-modellen: finansieringskälla, arbetsgång och 

utveckling över tid 
Finansiering genom värdestegring och långsiktiga fastighetsintäkter 

Merparten av järnvägsnätet i Hong Kong har byggts ut i enlighet med ”Rail plus property”-modellen. (Tiry 

2003) Modellen bygger på att MTR, utöver framtida biljettintäkter, finansierar spårutbyggnaden genom 

exploaterings- och fastighetsrelaterade intäkter. För de järnvägsutbyggnader som följer ”Rail plus 

Property”-modellen ges inte MTR några direkta finansiella anslag från HKSAR. Istället överlåter HKSAR 

mark- och byggrätter till bolaget i anslutning till stationslägen och depåer. Rättigheterna överlåts till MTR 

till ett ”före infrastruktur”-pris, det vill säga det pris marken betingar innan den värdestegring som 

infrastrukturen förväntas medföra har inträtt. Markrättigheterna utgör därmed en indirekt finansiering, 

eller prissubvention, till MTR. MTR tillgodogör sig sedan finansiella intäkter av exploateringsrätten på två 

sätt. För det första säljer MTR exploateringsrätten till utvalda exploatörer till det väsentligt högre pris som 

betingas av järnvägsanläggningen, och tillgodogör sig på så vis mellanskillnaden – värdestegringen. För det 

andra förhandlar MTR till sig en andel av framtida vinster och/eller ägarandelar i de fastigheter som 

uppförs. På så vis får MTR dels en direkt engångsintäkt för marken, dels en långsiktig återkommande del i 

vinster och fastighetstillgångar. MTR sköter också den långsiktiga förvaltningen av ett stort antal bostads- 
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och kommersiella fastigheter. I anslutning till ett antal stationer innehar MTR också det fulla ägandet för 

handelsutrymmen, däribland flera stora köpcentrum.  (Cervero & Murakami 2008) 

Utöver de ovan beskrivna exploateringsrelaterade intäkterna bygger ”Rail plus property”-modellen också 

på att järnvägsdriftens ekonomiska bärkraft stärks genom ett ökat resandeunderlag. Hög koncentration av 

bostäder eller arbetsplatser i stationernas omedelbara närhet ger ett högt resande. Utformningen av den 

bebyggda miljön påverkar också resandet, som kan öka ytterligare med t.ex. funktionsblandning i 

bebyggelsen, levande gatumiljöer, väl utformade offentliga platser och gångvänliga stråk till och från 

stationen som är bekväma, gena, trygga och trivsamma. (Tang et al. 2004) 

I september 2012 hade MTR, genom ”rail plus property”-modellen, avslutat exploateringar vid 28 

stationer, omfattande 82 561 bostäder och drygt 1,8 miljoner kvadratmeter kommersiella ytor. (MTR – 

Business overview) Exploateringarna har varit mycket storskaliga, med tätt placerade höga hus och 

därigenom höga exploateringstal. (Cervero & Murakami 2008) 

Arbetsgången – MTR som samlad ”masterplanner” och projektägare från koncept till förvaltning 

HKSAR utarbetar översiktliga markanvändningsplaner och strategier för transportnätets och spårtrafikens 

utveckling. I denna strategiska planering fastställs övergripande linjesträckningar, utvecklings- och 

förnyelseområden för bebyggelse. Med utgångspunkt i den övergripande planeringsinriktningen utarbetar 

MTR-medarbetare utbyggnadsförslag enligt ”Rail plus property”-modellen i samarbete med samhälls- och 

trafikplanerare inom HKSAR-förvaltningen. I arbetet prövas nyttan av olika detaljerade 

sträckningsalternativ och stationslokaliseringar. Stor hänsyn tas till exploateringsmöjligheterna i varje 

förslag, med fokus på att skapa ekonomisk bärkraft för järnvägsanläggningen, samtidigt som andra 

uppställda planeringsmål uppfylls. Tre faktorer är avgörande för ”Rail plus property”-projektens 

lönsamhet: exploateringsgrad, förväntat försäljningspris på marken samt exploateringsområdets storlek. 

Om projektet bedöms genomförbart tilldelar HKSAR MTR en exploateringsrätt med vissa övergripande 

ramar rörande t.ex. bebyggelselokalisering, tillåten markanvändning och exploateringsgrad. Utifrån 

exploateringsrätten utformar MTR en lämplig dispositionsplan och inhämtar godkännande i form av 

bindande planbestämmelser från HKSAR. MTR inbjuder sedan exploatörer att bjuda på 

exploateringsrätten, och erbjuder möjligheten att påverka dispositionsplanen och projektutformningen 

inom vissa ramar. MTR behåller därefter en aktiv roll under hela implementeringen och övervakar 

projektutformning, projektering och byggnation. Ofta träder MTR också in som fastighetsförvaltare i det 

färdiga projektet. Genom att närvara i hela processen, från koncept till förvaltning, säkerställs att projektet 

överensstämmer med den ursprungliga visionen. (Cervero & Murakami 2008) 

I ”Rail plus property”-projekten ges alltså MTR ett mycket starkt, samlat mandat att utföra utformning, 

utförande och – ofta – förvaltning. HKSAR sätter övergripande ramar, och fastighetsaktörer bidrar till 

genomförandet, men MTR kontrollerar, och äger, projektet från första koncept fram till färdigställande. 

Detta förhållande är enligt flera studier (Cervero & Murakami 2008; Tang et al. 2004) av väsentlig 

betydelse för det ekonomiska och kvalitativa resultatet av respektive projekt, vilket arbetet återkommer till. 

Utveckling över tid – mer fokus på platsskapande, tillgänglighet för gående och integration mellan station och kringliggande 

fastigheter 

Planeringen av bebyggelsen i anslutning till MTRC:s stationer, och kopplingen mellan själva stationen och 

den övriga bebyggelsen, har utvecklats över tid. Vid anläggandet av de första fyra tunnelbanelinjerna 

tillämpades ”Rail plus property”-modellen genom att spårområdet kring stationerna överdäckades. 

Överdäckningen bildade ett podium, på vilket fastigheter uppfördes. I slutet av 1980-talet gjordes en 

utvärdering av de första projekten, och förslag togs fram på hur stationernas tre funktioner bättre kunde 

samordnas: den tekniska funktionen, rörande trafikantmiljön och den tekniska utrustningen; den 

ekonomiska funktionen i form av investerings- och finansieringsmöjligheter; och den urbana funktionen 
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med stationen som central, samlande punkt i stadsdelen. Möjligheter till att stärka stationens 

strukturerande roll i stadsutvecklingen identifierades. De tidigare stationsöverbyggnaderna ansågs ha varit 

för generiska – en standardlösning hade tillämpats som visserligen hade gett ett gott ekonomiskt utfall, 

men där stationens roll som samlingspunkt i stadsdelen inte hade nyttjats i någon större utsträckning. Den 

fysiska kopplingen mellan stationen, med dess passagerarströmmar, och den närliggande bebyggelsen, 

ansågs vara otillräcklig. Stationen hade behandlats utifrån sin tekniska och ekonomiska funktion men 

potentialen i att ytterligare integrera stationsmiljön i den anslutande fastighetsutvecklingen hade inte tagits 

till vara. Vid anläggandet av den femte tunnelbanelinjen till Hong Kongs nya flygplats på 1990-talet 

inleddes därför ett stärkt övergripande stadsutvecklingsarbete. Stationsmiljöerna anpassades i högre 

utsträckning till omgivningen och den lokala kontexten, gavs mer varierade uttryck, och fokus lades på att 

skapa lokala och regionala samlingspunkter. (Tiry 2003)  

Cervero & Murakami (2008) noterar också att ”Rail plus property”-projekt över tid har getts ett ökat fokus 

på tillskapandet av attraktiva stadsmiljöer, bättre förutsättningar för gående till och från stationen, och 

ökad integration av stationsmiljön med shoppinganläggningar och andra bebyggelsefunktioner. Cervero & 

Murakami knyter denna utveckling till teorier om Transit Oriented Development (TOD) och dess fokus på 

täthet (density), funktionsblandning (diversity) och utformning av bebyggelsen (design) som medel för att öka 

såväl bebyggelsens som kollektivtrafikens attraktivitet och ta tillvara dess synergieffekter. Författarna 

menar att den mer genomarbetade utformningen i senare ”Rail plus property”-projekt bidragit till bättre 

ekonomiskt utfall i form av högre fastighetsvärden såväl som fler resenärer i kollektivtrafiken. Den 

omsorgsfulla planeringen stärker synergier och resulterar i ”win-win”-lösningar för alla inblandade aktörer. 

MTR som samlande ”masterplanner” genomför ”Rail plus property”-

modellen 
Finns det fördelar med att MTR, som en ensam samlad aktör, planerar och övervakar genomförandet av 

”Rail plus property”-projekt? En forskningsrapport utförd på uppdrag av MTR (Tang et al. 2004) belyser 

vad som är utmärkande för ”Rail plus property”-modellen, liksom hur institutionella och organisatoriska 

förhållanden påverkar genomförandet av modellen. 

Tang et al. (2004) menar att ”Rail plus property”-modellen inte begränsas till de fastighets- och 

järnvägsprojekt som kommer till utförande. Dessa ska enbart ses som ett materialiserat utfall av modellen. 

Vad som snarare kännetecknar modellen är att den utgör ett samlat förhållningssätt som leder fram till 

kvalitativa slutresultat. De menar att ”Rail-plus-property”-modellen bärs upp av fyra samverkande 

element: 

 Stödjande policy. HKSAR stödjer modellen dels genom att tillhandahålla exklusiva markrättigheter, 

dels genom att planera för järnvägsnätet som stommen i Hong Kongs persontransportsystem. 

 Processer som maximerar synergier. Planerings-, organisations- och kontrollprocesser och ett effektivt 

utvecklingsarbete syftar till att maximera synergin mellan järnväg och fastighetsutveckling – från 

koncept till implementering och förvaltning. 

 Kvalitativt projektgenomförande. I respektive projekt skapas högkvalitativa fastighetsprojekt med hög 

täthet, lämplig funktionsblandning, attraktiv design och god integration med 

järnvägsanläggningen, lämpligt lokaliserade och genomförda vid rätt tidpunkt. 

 Kompetent organisation. MTR är ett välskött och erfaret företag som driver förstklassig järnvägstrafik 

och fastighetsutveckling i syfte att bidra till ökad livskvalitet i Hong Kong. 

(Tang et al. 2004, s. ii) 
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Utifrån den tidigare introducerade nyinstitutionella ekonomiska teorin rörande transaktionskostnader 

diskuterar författarna nyttan av att MTR som en samlad, ensam aktör genomför ”Rail-plus-property”-

projekt. Författarna pekar på följande fördelar av en samlad aktör: 

 ”Asset Specificity”. Järnvägsanläggningar med direkt anslutande bebyggelse bredvid och ovanför är 

intimt sammanlänkade konstruktionstekniskt och förvaltningsmässigt. Att dela upp byggnation, 

ägande och drift på olika aktörer är mycket komplicerat och kostsamt om det inte kontrolleras av 

en samlad, ensam aktör. 

 Ofullständig kunskap. MTR besitter specialiserad kunskap rörande planering och implementering av 

integrerade järnvägs- och fastighetsutvecklingsprojekt, vilket minskar kostnader för förhandling, 

övervakning och uppföljning av enskilda kontrakt och delprojekt under genomförandefasen. 

 Minskad osäkerhet. MTR har organisatorisk flexibilitet och kapacitet att snabbt anpassa projekt till 

oförutsebara marknadsförändringar, såsom förändrad efterfrågan på fastighetsmarknaden. 

Företaget disciplineras genom sin ägostruktur av finansmarknaden, fastighetsbranschen och 

myndigheterna att verka effektivt utifrån strikt kommersiella principer.   

 Internaliserade och utvecklade nyttor. Ensamrätten att planera och exploatera mark kring stationerna 

ger MTR incitament att skydda, utveckla och hämta in den nytta som projektet medför. Företaget 

kan samordna inblandade aktörers intressen och därmed maximera synergieffekterna av 

fastighets- och järnvägsprojekt, exempelvis vad gäller tidpunkten för investeringar eller 

gränssnitten mellan olika delprojekt. 

 Skydd av värden. MTR:s uppdrag, mål och verksamhetsuppgifter är transparenta för allmänhet, 

myndigheter och fastighetsutvecklare. Företagets incitamentsstruktur är sådan att MTR 

uppmuntras att motverka opportunistiskt beteende, fusk och avtalsbrott bland inblandade 

aktörer, såsom fastighetsutvecklare och entreprenörer. 

(Tang et al. 2004, s. v) 

Forskningsrapporten avfärdar en alternativ, ”traditionell”, implementationslösning med ansvaret uppdelat 

på fler aktörer som mindre effektiv, såväl teoretiskt som praktiskt. I en sådan modell skulle bindande 

stadsplaner, markanvisningsavtal och andra offentliga policyer och regleringar forma ramverket inom 

vilket fastighets- och järnvägsutvecklingen skulle behöva koordineras. Resultatet i implementeringen skulle 

vara beroende av samspelet mellan järnvägsoperatör, exploatörer och offentliga myndigheter, deras 

respektive tolkningar av policyer och avtal, och deras inställning till uppställda villkor. I teorin skulle det 

leda till ökade transaktionskostnader och minskad effektivitet. I praktiken skulle modellen ha svårt att 

generera det önskade utfall som en implementering genom MTR ger. Såväl myndigheter som 

fastighetsutvecklare skulle behöva bredda sina roller och utföra aktiviteter som de inte besitter kompetens 

för. Alternativt skulle ett glapp uppstå mellan strategiska mål och implementering på detaljnivå, mellan 

policyer och avtal, och i avvägningen mellan allmänna och enskilda intressen. MTR utgör, enligt 

författarna, en överbryggare mellan offentliga och privata intressen, och har genom sin organisatoriska 

uppbyggnad och sitt starka mandat i planering, genomförande och förvaltning förutsättningar för att göra 

effektiva avvägningar mellan intressen, stärka symbiosen mellan infrastruktur- och bebyggelseutveckling 

och sänka transaktionskostnaderna. (Tang et al. 2004) 
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Figur 8.1. MTR:s institutionella roll, som länk mellan olika aktörer, roller och perspektiv, enligt Tang et al. (2004, s 

vii). 

Tang et al. (2004) ser därmed följande rollfördelning i ”Rail plus property”-projekt: 

 HKSAR sätter ramarna för ”Rail plus property”-modellen genom översiktliga mål och planer på 

territoriell och strategisk nivå, formar incitamentsstrukturen för planeringen och genomförande 

och bevakar allmänintresset genom hela processen. 

 Fastighetsutvecklare ansvarar för att implementera projekt i linje med uppställda krav och avtal. 

 MTR är en mellanhand som koordinerar HKSAR:s och fastighetsutvecklarnas intressen i 

processen, översätter strategiska mål till platsspecifika lösningar och policyer till avtal, samt 

balanserar eventuella konflikter mellan allmänna och enskilda intressen. 

(Tang et al. 2004, s. ix) 

Det är dock inte självklart att ”Rail plus property”-modellen fungerar i alla lägen. Tang et al. (2004) 

redovisar en institutionell modell med de kritiska faktorer för en lyckad integration av järnvägs- och 

fastighetsutveckling: 

 Urbana faktorer. Stabil ekonomisk tillväxt, särskilt en stark fastighetsmarknad. Och en allmänhet 

som accepterar tät, koncentrerad stadsbebyggelse och är villig att resa kollektivt. 

 Stödjande myndighetspolicy. Stöd i form av översiktlig planering, mark- och byggrättigheter liksom en 

övergripande kontroll över bebyggelseutvecklingen (urban growth management). Kompletterande 

transportpolicy rörande andra färdmedel såsom restriktiva åtgärder mot bilanvändning. 

 Kvalitativ spårtrafik. En säker, bekväm och tillförlitlig trafik med en attraktiv taxa. 

 Planering och utformning av fastighetsprojekt. Hög täthet kring stationerna. Attraktiv utformning och 

funktionsblandning.  

De två senare punkterna är interna och ligger därmed inom bolagets kontroll. De två första punkterna är 

dock externa till MTR och därmed associerade med en större grad av osäkerhet. Dessa första, externa, 

punkter undersöks genom en beskrivning av den strategiska planeringen i Hong Kong. 
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MTR:s övergripande ekonomi 

 

Figur 8.2. Rörelseresultat uppdelat på verksamhetsområde 2008-2012. Källa: MTR Annual Report 2012. 

Under 2012 gjorde MTR ett samlat rörelseresultat på 16,6 miljarder HK$. Av detta utgjorde 

engångsintäkter i form av exploateringsöverskott från fastighetsutveckling 3,2 miljarder HK$, framförallt 

bestående av exploateringsintäkter från ett genomfört Rail plus property-projekt, Riverpark vid Che Kung 

Temple-stationen. Hyresfastigheter och fastighetsförvaltning gav ett överskott på 2,7 miljarder HK$. 

Kommersiella fastigheter i anslutning till stationerna resulterade i ett överskott på 3,3 miljarder HK$. 

Överskottet från den samlade fastighetsrelaterade verksamheten summerade därmed till 9,2 miljarder 

HK$, vilket kan jämföras med överskottet från den järnvägsrelaterade verksamheten på 6,7 miljarder 

HK$, bestående av främst biljettintäkter. Företaget gjorde därtill också mindre överskott från 

trafikeringsentreprenader utanför Hong Kong samt annan affärsverksamhet. Driften av trafiksystemet 

kostade 7,9 miljarder HK$, vilket visar att den fastighetsrelaterade verksamheten med ett överskott på 9,2 

miljarder HK$ hade kunnat finansiera hela driften. (MTR – Annual report 2012) 
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Figur 8.3. Vinst/förlust från fastighetsutveckling respektive övrig (främst järnvägsrelaterad) verksamhet 1980-2005. 

Källa: Cervero & Murakami (2008). 

Figuren ovan visar MTR:s samlade vinster och förluster åren 1980-2005, uppdelat på fastighetsrelaterad 

verksamhet respektive rörelseresultatet i övrig (främst järnvägsrelaterad) verksamhet. Figuren får illustrera 

variationer i ekonomiskt resultat till följd av implementeringen av järnvägs- och exploateringsprojekt. 

Under 1980-talet drogs MTR mestadels med årliga nettoförluster till följd av avskrivningar av 

kapitalinvesteringar och finansieringskostnader, men redan då bidrog fastighetsverksamheten till minskade 

totala förluster. Efter att investeringar skrivits av och finansieringskostnader betalats av genererar 

järnvägsverksamheten överskott, som kan finansiera nya järnvägsprojekt. (Cervero & Murakami) De sista 

årens omfattande överskott från fastighetsrelaterad verksamhet visar hur bolaget över tid växer i 

ekonomisk styrka, i takt med att fastighetsbeståndet växer. 

 

Regionala planer och policys 
De planer och policyer som HKSAR fastställer sätter alltså de yttre ramarna för den integrerade järnvägs- 

och bebyggelseutvecklingen. Som nämnts lyfter Tang et al. (2004) fram urbana faktorer och HKSAR:s 

stödjande policy som två externa, avgörande faktor i genomförandet av ”Rail plus property”-konceptet. 

Hur beskrivs den urbana utvecklingen – d.v.s. urbana faktorer – i strategiska policydokument, och vilken 

inriktning förespråkas i planerna? Den territoriella utvecklingsplanen för Hong Kong, liksom de 

strategiska spårtrafikplaner som utgör det huvudsakliga styrdokumentet för spårtrafikens utbyggnad, 

beskrivs nedan. 

Den territoriella utvecklingsplanen – Hong Kong 2030 

Hong Kong har bedrivit övergripande territoriell planering sedan den första planen 1948. Över tid har 

planeringen kommit att fokusera allt mer på symbiosen mellan transportinfrastruktur och 

markanvändning. Sedan 1980-talet har en ”markanvändnings- och transportoptimeringsmodell” nyttjats i 

utvärderingen olika utvecklingsalternativ. På 1990-talet fördes miljökonsekvenser in som en tredje faktor i 

modelleringen. 
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Den gällande övergripande fysiska utvecklingsstrategin för Hong Kong, Hong Kong 2030 – planning vision 

and strategy, final report (HKSAR 2007), betonar inledningsvis Hong Kongs strategiska position som 

transport- och finansnod i sydöstra Asien och dess roll som ”den södra porten till Kina”, liksom 

territoriets öppna ekonomi, stabila finanser och låga skatter. Samtidigt anges att ökade krav på livskvalitet 

och behovet av en hållbar utveckling ställer planeringen inför nya frågeställningar.  

Några planeringsförutsättningar med bäring på ”Rail plus property”-modellen beskrivs i planen. Efter att 

Hong Kong hade under lång tid haft en mycket omfattande befolkningsökning, med omkring 100 000 nya 

invånare årligen, har befolkningsökningen tappat fart sedan millennieskiftet. Prognoser i Hong Kong 2030 

pekar på en halverad ökningstakt, vilket minskar trycket på att bereda exploateringsbar mark liksom 

behovet av understödjande infrastrukturutbyggnader. Samtidigt gör den minskande ökningstakten det 

möjligt att i ökad utsträckning fokusera på att skapa ökad livskvalitet och konkurrenskraft genom 

utformningen av den bebyggda miljön. Ett snabbt växande utbyte med Shenzhen, inte minst vad gäller 

persontransporter, kräver stärkt infrastruktur och gemensam översiktlig planering. Rörande 

transportsystemet anges att planen bör utgöra ett ramverk för utvecklingen av ett effektivt, säkert, 

miljövänligt och ekonomiskt uthålligt transportsystem, samt att mark- och transportinfrastruktur behöver 

samordnas tidsmässigt för att möta bostads- och stadsutvecklingsbehov.  

”Rail plus property”-modellen understöds i planen. Ett integrerat förhållningssätt markanvändning och 

transportsystem, med hög bebyggelsetäthet i anslutning till spårtrafikstationer, anges kunna optimera 

kapaciteten i transportsystemet, säkerställa en effektiv markanvändning, minimera resebehov men 

samtidigt understödja mobilitet. Blandad bebyggelseutveckling på lokal nivå kan minska resebehov och 

reslängd. Gående bör uppmuntras genom bättre planering i blandade stadsdelar – det ökar 

upptagningsområdet för spårtrafiken och trängseln på vägarna. Tätheten gynnar redan gående, men det är 

genom en god utformning av det offentliga rummet som Hong Kong kan bli en verkligt bra stad för 

gående. Även i redan bebyggda områden kan förbättrad tillgänglighet, exempelvis genom 

linjeförlängningar, fungera som generator för stadsutveckling. Liknande effekter kan uppnås genom 

förbättrade miljöer för gående.  

De tidigare mycket täta bebyggelsemiljöer som tillskapats bland annat genom ”Rail plus property-

modellen” möter dock kritik. Planen anger att höghusstadsdelarna, med tillhörande offentliga miljöer, 

behöver utvecklas. Den bebyggda miljön ska ”balanseras och harmoniera”, inte bara vara ”välordnat och 

organiserat”.  God urban design och respekt för kulturmiljöer betonas. Som alternativ till det mycket täta, 

urbana boendet bör också låg- till medelhög täthet tillämpas kring mer perifera stationer i ”New 

Territories”.  

I planen struktureras bebyggelseutvecklingen till den centrala kärnan samt tre kombinerade 

stadsutvecklings- och transportkorridorer. Bebyggelseutvecklingen ska huvudsakligen ske i anslutning till 

spårtrafikstationer i syfte att understödja ett effektivt, miljövänligt transportsystem. Samtidigt ska 

förnyelse- och förtätningsmöjligheter i befintlig bebyggelse tas tillvara i de områden där 

transportinfrastrukturen så medger. 
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Figur 8.4. Strategisk konceptplan med tre prioriterade utvecklingskorridorer samt en central kärna. Källa: Hong Kong 

2030 – planning vision and strategy, final report (2007, s 124). 

Hong Kong 2030 uttrycker alltså ett tydligt principiellt stöd för ”Rail plus property”-modellen. Den 

föreslagna regionala utvecklingsriktningen, inklusive den stärka kopplingen till Shenzhen, understödjer 

också en integrerad bebyggelse- och infrastrukturutveckling genom koncentrationen till tydliga 

utvecklingskorridorer. Samtidigt betonar planen vikten av ökad livskvalitet, vilket ställer krav på ökad 

omsorg om design, lägre skala och ökad funktionsblandning i ny bebyggelse. Detta, i kombination med en 

avtagande befolkningsökning, skulle kunna utgöra försvårande omständigheter för att uppnå ekonomiskt 

bärkraftiga ”Rail plus property”-lösningar. Stärkt design och gångtrafikvänlighet kan dock även tänkas ha 

en positiv inverkan fastighetspriser och antal resande, även om exploateringsgraden minskar. 

Strategiska spårtrafikplaner 

Parallellt med den territoriella utvecklingsplaneringen har transportslagsövergripande trafikstrategier 

(Comprehensive Transport Strategy), såväl som specialiserade spårtrafikstrategier (Railway Development Strategy), 

arbetats fram. I dessa dokument har det sedan första halvan av 1990-talet varit fastslaget att spårtrafiken 

ska utgöra ryggraden i Hong Kongs transportsystem. Spårtrafikplanerna – den första från 1994 och en 

reviderad 2000 – tar ett helhetsgrepp på spårtrafiksystemets utveckling i syfte att etablera ett optimalt 

spårtrafiksystem i territoriet utifrån transport- och markanvändningsbehov. Projekt prövas och prioriteras 

bland annat utifrån uppfyllelse av transportpolitiska mål, bidrag till minskad trängsel, samhällsekonomisk 

nytta och finansiell bärkraft samt ur ett markanvändningsperspektiv. (HKSAR 1994) 

Spårtrafikutbyggnader ska i huvudsak vara självfinansierade genom fastighetsutveckling i anslutning 

stationer och depåer. (HKSAR 2000) 

Utbyggnadsordning och tidpunkt för respektive projekt måste bestämmas i samspel med 

resandeefterfrågan och exploateringstakten i strategiska utbyggnadsområden, liksom i samverkan med 

genomförande järnvägsbolag. Bolagets synpunkter rörande tekniska, finansiella och andra arrangemang 

ska ges särskild hänsyn i syfte att stärka projektens kostnadseffektivitet. (HKSAR 2000) Strategierna har 

legat till grund för spårsystemets utveckling under de senaste decennierna. 
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2011 tillsattes en förstudie för att utvärdera och revidera spårstrategin. En uppdaterad strategi väntas vara 

klar 2014. (HKSAR 2013c) Förstudien, Our Future Railway, tas fram i en tvåstegsprocess med offentliga 

samråd. I arbetet tas hänsyn till förändrade omvärldsförutsättningar. Befolkningsprognosen har, jämfört 

med nu gällande spårstrategi, justerats ned från 8,9 miljoner till 7,44 miljoner invånare för år 2016. Detta 

innebär att den beräknade reseefterfrågan är betydligt lägre än tidigare förutsett, liksom att färre 

nyexploateringsområden, s.k. ”New Development Areas”, är aktuella. Samtidigt kräver dock en snabbt 

växande gränstrafik mellan Hong Kong och Kinas fastland kapacitetsförstärkningar. 

Förstudien bekräftar senare års kritik mot den höga exploateringsgraden i stationsnära bebyggelse – 

bebyggelsens s.k. ”vägg-effekt”. På senare tid har exploateringsgraden minskats i något projekt som av 

kritiken. Förstudien uttrycker dock att ökad omsorg om design och orientering av bebyggelsen kan vara 

alternativa åtgärder vid sidan av minskad exploateringsgrad. Förstudien anger också att 2012-13 års 

HKSAR-budget understryker att den ekonomiska potentialen av ”Rail plus property”-potentialen ska tas 

till vara. (HKSAR 2012) Transit oriented development lyfts fram som ett förhållningssätt att tillämpa i syfte att 

maximera symbiosen mellan järnvägsdrift och utformning av exploateringen. (HKSAR 2013d) 

Förstudien betonar att såväl befolkningens täthet som distribution påverkar utfallet av 

järnvägsinvesteringar. Lägre densitet innebär en utspridning av befolkning och arbetsplatser, och fler 

kommer behöva nyttja vägnätet i sitt resande. Det skulle på så vis äventyra miljömässiga och sociala 

fördelar med ett ”mass transit”-system, liksom systemets kostnadseffektivitet och ekonomiska bärkraft. 

Det är därför viktigt att utvärdera hur befolkningstäthet- och spridning påverkar järnvägens bärkraft, 

särskilt vad gäller de i Hong Kong 2030 angivna regionala utbyggnadskorridorerna. 

Förstudien har utvärderat alternativa linjesträckningar utifrån parametrarna linjenätstäckning (coverage), 

rumslig tillgänglighet (connectivity) och kapacitet (capacity). Rörande linjenätstäckningen anger förstudien 

att det dagens nät, inklusive planerade utbyggnader, ger en god täckning och att det är svårt att genom 

nyinvesteringar öka täckningsgraden i någon betydande omfattning. I centrala Hong Kong är också den 

rumsliga tillgängligheten redan god, och nyinvesteringar innebär där främst ökad kapacitet i nätet. För mer 

perifera delar av Hong Kong, som idag saknar järnväg, innebär dock utbyggnaden betydande 

tillgänglighetsförbättringar. Kapaciteten i det föreslagna nätet anses bli fullgod i ett mellansiktigt 

tidspersktiv. Lokala flaskhalsar kan komma att uppstå, men löses bäst med mindre trimningsåtgärder där 

så behövs.  

Studien lyfter fram olika alternativa kombinationer av bebyggelseutveckling och trafikförsörjning: ett 

större antal utbyggnadsområden med lägre exploateringsgrad försörjda av vägburen trafik; ett större antal 

områden med lägre exploateringsgrad försörjda med delvis skattesubventionerad spårtrafik (till skillnad 

från projekt som finansieras fullt ut genom ”Rail plus property”-modellen); samt ett mindre antal 

högexploaterade områden försörjda fullt ut med markvärdefinansierad spårtrafik. Studien ställer också 

frågor om hur högexploaterad bebyggelse kan förbättras genom att ”vägg-effekten” motverkas, mer 

grönyta tillskapas och projekten integreras bättre med omgivningen.  

Den kraftiga ökningen i gränsöverskridande resande, i kombination med att färre nybyggnadsområden är 

aktuella till följd av den inbromsade befolkningsökningen, innebär att studien föreslår att vissa tidigare 

planerade stationslägen utgår och att vissa linjer istället ges en genare sträckning. För flera föreslagna linjer 

ställs frågor rörande huruvida bebyggelsetätheten kring tänkta stationslägen ska hållas nere i syfte att skapa 

mer attraktiva stadsmiljöer – vilket skulle kräva subventioner av järnvägsanläggningen – eller om 

bebyggelsetätheten istället bör öka i syfte att göra järnvägen ekonomiskt bärkraftig och nyttja markresurser 

och infrastruktur mer effektivt. (HKSAR 2012) 

Vissa forskare uttrycker att framtida järnvägsprojekt kan komma att ge lägre marginalnytta än tidigare 

utbyggnader i takt med att järnvägsnätet uppnår en högre mättnadsgrad. Framtida utbyggnader kan därför 
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i högre utsträckning behöva motiveras utifrån sociala faktorer snarare än det enskilda järnvägsprojektets 

ekonomiska bärkraft. Samrådsrespondenter önskar också optimeringsåtgärder i det befintliga järnvägsnätet 

i form av mindre projekt vid sidan av stora nyinvesteringsprojekt, vilka ofta kan ha en hög grad av 

kostnadseffektivitet. 

 

Figur 8.5. Spårlinjenätet i Hong Kong år 2000 och det planerade linjenätet 2020. Källa: HKSAR (2013d). 

 

Kritiken mot den höga tätheten är intressant att notera. När Hong Kong-bor sätter större värde på 

boendemiljön så påverkar det möjligheten att fullt ut kapitalisera på ”Rail plus property”-konceptet. 

Resonemanget belyser hur beroende Hong Kongs ”Rail plus property”-koncept varit av en snabb 

befolkningstillväxt i kombination med hög exploateringsgrad. Resonemanget stärks också av att ett 

mättnadsläge i spårsystemet börjat skönjas – täckningsgraden i nätet är redan hög i centrala Hong Kong, 

och de största tillgänglighetsvinsterna av nyinvesteringar har redan inträtt. Nya investeringar ger inte 

samma nytta vad gäller täckning eller tillgänglighet i de centrala delarna och därmed inte lika höga 
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markvärdestegringar som tidigare investeringar. Detta torde också påverka exploateringsmöjligheterna och 

därmed finansieringslösningar. Att nätet börjat närma sig ett mättnadsläge visas också av ett ökat intresse 

från allmänheten för mindre trimningsåtgärder i det befintliga systemet, vid sidan av större nya 

linjedragningar. Av de fem järnvägsprojekt som är under byggnation utgör två stycken ”rail plus 

property”-projekt, medan övriga finansieras på annat vis, exempelvis genom anslag från HKSAR. Projekt 

är också av olika karaktär – en höghastighetsjärnväg mot Shenzhen, med sina långa stationsavstånd, 

innebär få stationsnoder att exploatera i finansieringssyfte.  

Reflektioner utifrån teori och referensram 
Starkt och tydligt offentlig policy rörande spårtrafikens roll och utbyggnad 

Territoriella utvecklingsplaner, transportslagsövergripande transportplaner och strategiska spårtrafikplaner, 

i kombination med offentligt markägande, ger ett starkt planeringsstöd till ”Rail plus property”-modellen i 

form av kombinerade utbyggnads- och infrastrukturkorridorer, fokus på järnvägen som ryggraden i Hong 

Kongs transportsystem samt betoningen av integrerade spårtrafik- och exploateringslösningar. 

Dokumenten uttrycker också att det genomförande järnvägsbolaget bör ges ett stort inflytande över 

planering och genomförande för att lyckade lösningar ska åstadkommas. Sammantaget ger detta MTR som 

aktör, och ”Rail plus property”-modellen som genomförandeprocess, starkt stöd. Inriktningen bekräftas 

också vid varje revidering, vilket tyder på långsiktighet i ”spelreglerna” rörande modellen. 

Ett samlat ansvar för planering och genomförande 

Inom de planeringsramar som HKSAR formulerar ges MTR mycket långtgående möjligheter att i egen 

regi planera och genomföra samordnad infrastruktur- och bebyggelseutveckling. MTR äger därmed såväl 

planeringsprocess såväl som genomförande. Transaktionskostnader hålls nere och behovet av samverkan 

och förhandlingar med andra aktörer är betydligt mindre än i Vega och London. I referensmodellen kan 

järnvägsutbyggnaderna i Hong Kong placeras in enligt följande figur: 

 

 

Figur 8.6. Hong Kongs ”rail plus property”-modell inplacerad i referensmodellen. Såväl planering som genomförande av 

bebyggelse och infrastruktur kan sägas vara samlat hos MTR, som av HKSAR givits ett mycket starkt mandat att 

förverkliga investeringar från initiering till färdigställande. 
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Värdeåterföring genom internalisering av värden baserat på markägande och fastighetsutveckling 

MTR kan sägas nyttja värdeåterföringsmetoden offentligt markägande och utnyttja den maximalt, genom 

att planera och, i förekommande fall, genomföra fastighetsprojekt i egen regi. Genom att samordna 

planering av infrastruktur och bebyggelseutveckling internt inom företaget hålls transaktionskostnader 

nere och värdesymbiosen mellan infrastruktur och bebyggelseutveckling kan maximeras, vilket bidrar till 

en också maximerad värdeåterföring. 

Omvärlds- och attitydförändringar som utmanar modellen? 

Parallellt med det starkt uttalade stödet lyfts dock också faktorer fram som utmanar modellen. Minskad 

ökningstakt i befolkningen, en allmän opinion mot höga exploateringstal, en noterad mättnad i 

järnvägssystemets täckningsgrad och tillgänglighetsskapande effekter samt ett ökat interregionalt resande 

mot Shenzhen innebär utmaningar att hantera. På senare tid har flera spårtrafikprojekt getts andra 

finansieringslösningar, och om bebyggelseutvecklingen sprids ut och ges lägre exploateringsgrad försvagas 

synergieffekterna mellan bebyggelsestruktur och spårtrafiksystem. Kvalitet i stadsbyggandet och krav på 

goda livsmiljöer tycks på så vis, i någon mån, stå i motsättning till åtminstone den ekonomiska 

dimensionen av ”Rail plus property”-modellen. 2014 års järnvägsstrategi och kommande genomförande 

av järnvägsprojekt och bebyggelseutveckling får utvisa hur modellen står sig. Oavsett vad, så har ”Rail plus 

property”-modellen tillämpats som en bärande strategi i Hong Kongs bebyggelse- och spårtrafikutveckling 

under flera decennier och haft en stark påverkan på Hong Kongs fysiska utveckling. 
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9. SLUTSATSER: INSTITUTIONELLA 

FÖRHÅLLANDEN OCH MÖJLIGHETER TILL 

VÄRDEÅTERFÖRING 
Detta kapitel återknyter till de tre forskningsfrågor som formulerades i arbetets inledning. De skilda 

institutionella förhållandena i Sverige (genom fallet Vega) gentemot London och Hong Kong, liksom 

möjligheterna till fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring i respektive fall, analyseras. 

Arbetets teoribildning och referensmodell tas till hjälp för att besvara de tre forskningsfrågorna:  

 Hur ser dagens möjligheter till fastighets- och exploateringsrelaterad värdeåterföring i Sverige ut? 

 Hur är möjligheterna till värdeåterföring knutna till rådande institutionella förhållanden? 

 Hur förhåller sig de svenska möjligheterna till värdeåterföring, och bakomliggande institutionella 

förhållanden, till utländska exempel? 

För att besvara frågorna redovisas först en sammanfattning av institutionella förhållanden i de tre 

studerade fallen, följt av möjligheterna till värdeåterföring i respektive fall. Därefter följer en analys av 

skillnader i fallen. En diskussion förs kring möjliga utvecklingsvägar för de svenska institutionella 

förhållandena. Slutligen presenteras några tankar kring frågor att undersöka i fortsatta studier. 

Institutionella förutsättningar 
I kapitel ett har de övergripande svenska institutionella förhållandena beskrivits. Sverige har ett 

fragmenterat planerings- och genomförandeansvar rörande infrastrukturinvesteringar och 

bebyggelseutveckling. Ansvaret för transportinfrastrukturen är uppdelat på flera offentliga beslutsnivåer, 

medan bebyggelseutvecklingen i huvudsak är en kommunal angelägenhet. Olika aktörer besitter makt och 

resurser som är nödvändiga för projektets framskridande. Rådande förhållanden bekräftas också av 

fallstudien Vega, där staten varit inblandad i planering och genomförande genom länsstyrelsen, Vägverket 

och Banverket (nuvarande Trafikverket), regionen genom icke-bindande men samordnande regional 

planering och Storstockholms Lokaltrafik, samt kommunen genom ansvar för lokal infrastruktur och 

bebyggelseplanering. Därtill har privata fastighetsägare ansvarat för genomförandet av 

bebyggelseutvecklingen. Utifrån referensmodellen kan det i Sverige sägas råda ett fragmenterat 

ansvarsförhållande i såväl planering som genomförande av transportinfrastruktur och 

bebyggelseutveckling. Utifrån redovisad teoribildning torde fragmenteringen innebära betydande 

transaktionskostnader liksom behov av samverkan och förhandlingar mellan berörda aktörer för att 

möjliggöra planering och genomförande. Fallstudien bekräftar att samverkansprocesser och förhandlingar 

mellan olika aktörer varit nödvändiga för att föra projektet framåt. Integrativa (värdeskapande) 

förhandlingar kan utgöra ett instrument för att, trots fragmentering och stora transaktionskostnader, 

åstadkomma kvalitativa lösningar. Också detta förhållande bekräftas av fallstudien. 

Fallstudie Crossrail har belyst de institutionella förhållanden som råder i Londonregionen, exemplifierat 

genom järnvägsprojektet Crossrail. Jämfört med de svenska förhållandena har regionen en betydligt 

starkare roll rörande såväl övergripande bebyggelseplanering som i planering av transportinfrastrukturen. 

Regionplanen har en bindande verkan, vilket ger betydligt starkare möjligheter till samordning i 

transportinfrastruktur- och bebyggelseplanering. I planeringen torde de institutionella förhållandena, med 

den starka regionala planeringen, innebära lägre transaktionskostnader och ett minskat behov av 

samverkan och förhandling mellan berörda aktörer. I genomförandeledet är dock ansvaret uppdelat på ett 

antal aktörer, och förhållandena kan sägas likna de svenska. I referensmodellen kan London sägas ha ett 

samlat planeringsansvar, men fragmenterat ansvar i genomförandet.  
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Hong Kongs institutionella förhållanden kan, utifrån referensmodellen, utgöra en extremvariant som 

kontrasterar de svenska förhållandena. Offentligt markägande i kombination med långsiktiga och tydliga 

övergripande planeringsramar ger MTR ett kraftfullt mandat att både planera och genomföra en 

samordnad infrastruktur- och bebyggelseutveckling. Enligt referensmodellen placeras Hong Kong 

följdriktigt in som ett fall där såväl planerings- som genomförandeansvaret är samlat. 

Transaktionskostnaderna blir låga, liksom behovet av samordning och förhandling mellan aktörer. 

 

 

Figur 9.1. De tre fallen inplacerade i arbetets referensmodell. 

 

Möjligheter till värdeåterföring 
Möjligheterna till fastighets- och explaoteringsrelaterad värdeåterföring i Sverige skiljer sig åt mellan olika 

offentliga beslutsnivåer, vilket beskrivits i kapitel 4. Kommunen har såväl de starkaste avgiftsinstrumenten 

som den starkaste förhandlingspositionen gentemot fastighetsägare genom det kommunala 

planmonopolet. Utöver indirekta instrument såsom fastighetsrelaterade skatter är staten, liksom 

region/landsting, hänvisade till eget markinnehav eller förhandlingar för att återföra markvärdestegring. 

Också möjligheterna till värdeåterföring kan därmed sägas vara fragmenterade på olika aktörer under 

rådande svenska institutionella förhållanden. Fallstudie Vega uppvisar en värdekedja, där värdeåterföring 

från fastighetsägare till staten går via kommunen som mellanhand. En förhandlingsöverenskommelse om 

medfinansiering slöts mellan kommunen och staten utifrån det beroendeförhållande rörande makt och 

resurser som rådde. Kommunen, i sin tur, tecknade ett tilläggsavtal med berörda fastighetsägare om uttag 

av exploateringsavgifter rörande anläggandet av stationen. Också det avtalet baserades på ett 

beroendeförhållande mellan fastighetsägare och kommunen, nämligen det den makt och de resurser som 

kommunen besitter genom det kommunala planmonopolet. Att värdeåterföringen alls kom till stånd kan 

härledas till det krav på att pröva medfinansiering som regeringen ställde inom ramen för framtagandet av 
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de nationella och regionala infrastrukturplanerna. Processen kom att gå fort, och kravet på att pröva 

medfinansiering innebar att de institutionella förhållandena ändrades under planeringsprocessens gång. 

Vegastaden kan därmed sägas utgöra ett exempel på värdeåterföring genom ad-hoc-betonade 

förhandlingslösningar under institutionella förhållanden med fragmenterat ansvar för planering och 

genomförande. Rörande trafikplatsen är förhandlingen att betrakta som distributiv. Kostnadsansvaret 

fördelades, men inga andra frågor berördes i förhandlingen. Möjligheten att nyttja förhandlingen i syfte att 

tillskapa en mer kvalitativ lösning nyttjades inte. För stationen tillämpades dock en mer utförlig 

förhandling rörande såväl kostnadsfördelning som utformningsfrågor. Stationsförhandlingen kan därför 

sägas utgöra ett exempel på hur integrativa förhandlingar kan utgöra ett instrument för att trots 

fragmenterade ansvarsförhållanden uppnå kvalitativa lösningar. 

Förutsättningarna för värdeåterföring i Sverige kan slutligen sägas vara knutna till de institutionella 

förhållandena som råder, på så vis att värdeåterföringsinstrumenten, liksom respektive offentlig aktörs 

förhandlingsposition, är relaterade till den styrkeposition respektive offentlig aktör besitter inom planering 

och genomförande av transportinfrastruktur och bebyggelseutveckling.  

Även i London kan värdeåterföringsmöjligheterna knytas till rådande institutionella förhållanden. Den 

starka regionala organisationen Greater London Authority har såväl starkare planeringsinstrument som 

värdeåterföringsinstrument. Uttag av särskild fastighetsskatt och exploateringsavgifter av olika slag knyts 

till regionplanen. London kan därmed sägas tillämpa ett regionalt samordnat uttag av exploateringsavgifter 

och fastighetsskatt, vilket kompletteras med förhandlingar om ytterligare värdeåterföring från berörda 

aktörer. Uttagen baseras på den starka regionala planeringspositionen. 

Hong Kong, slutligen, har benämnts som ett extremfall rörande institutionella förhållanden, genom det 

starka planerings- och genomförandemandat som givits MTR. Även vad gäller värdeåterföringen utgör 

Hong Kong ett extremfall. Genom eget markinnehav kring järnvägsanläggningar och stationer, vilket 

möjliggörs genom ett närmast absolut offentligt markinnehav inom hela territoriet, har bolaget kontroll 

över markvärdeökningar. Dessa markvärdeökningar internaliseras i bolaget genom egen 

fastighetsutveckling, där bolaget har fullständiga möjligheter att ta tillvara den symbios mellan 

bebyggelseutveckling och transportinfrastruktur som råder enligt markvärdeekonomisk teori, och som kan 

optimera det ekonomiska utfallet av investeringar i såväl spårtrafikanläggningen som 

fastighetsutvecklingen. Behovet av förhandlingar, liksom uttag av exploateringsavgifter eller riktade 

skatter, blir onödigt. Visserligen krävs förhandlingar med berörda privata fastighetsutvecklare, men då 

utifrån ett mycket starkt förhandlingsmandat genom den fullständiga kontrollen över marken. 

Det kan sammanfattningsvis konstateras att värdeåterföringsmöjligheterna i hög grad tycks återspegla 

rådande institutionella förhållanden. I tabellen nedan summeras metoderna för värdeåterföring i de tre 

fallen. 
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Fallstudie Metoder för värdeåterföring 

Vega Ad hoc-betonade förhandlingslösningar till följd av fragmenterat ansvar. 

London Regionalt samordnat uttag av exploateringsavgifter och fastighetsskatt samt 

förhandlingar med berörda aktörer, utifrån en stark regional planeringsposition. 

Hong Kong Internalisering genom eget markinnehav samt fastighetsutveckling i regi av ett 

kombinerat infrastruktur- och fastighetsbolag och inom ramen för ett tydligt, 

långsiktigt och långtgående planerings- och genomförandemandat. 

 

Tabell 9.1. Metoder för värdeåterföring i de tre fallstudierna. 

 

Svenska förhållanden i jämförelse med London och Hong Kong 
Utifrån ovanstående beskrivningar av de institutionella förhållandena, liksom möjligheterna till 

värdeåterföring, i de tre fallen, framträder vissa tydliga skillnader. Sveriges fragmenterade 

ansvarsförhållanden i planering och genomförande kontrasteras av Hong Kongs samlade ansvar vid 

spårtrafik- och bebyggelseutveckling i MTR:s regi enligt ”Rail plus property”-modellen. London intar en 

mellanvariant genom det mer samlade ansvaret i planeringsskedet, men samtidiga fragmentering av 

ansvaret i genomförandeledet. Värdeåterföringsmöjligheterna är, vilket genomgången visat, tydligt knutna 

till de institutionella förhållandena. Sveriges höga beroende av förhandlingslösningar skiljer sig från 

Londons möjlighet till regionalt samordnade avgifts- och skatteuttag och Hong Kongs internalisering av 

markvärdeökningar genom den närmast oinskränkta kontrollen över markägandet. Referensmodellen kan 

användas en sista gång, i syfte att, utöver att tydliggöra skillnaderna, också visa på möjliga utvecklingsvägar 

för den svenska institutionella kontexten. 

Rådande fragmentering i Sverige skulle kunna minskas i enlighet med situationen i London genom ett 

stärkande av den regionala planeringen. Regionplaneringen skulle kunna ges en bindande verkan rörande 

övergripande planeringsinriktning för transportinfrastrukturen liksom större områden för 

bebyggelseutveckling. I kombination med stärkta regionala möjligheter till värdeåterföring, exempelvis 

genom uttag av regionala exploaterings- eller fastighetsavgifter, skulle den övergripande planeringen och 

finansieringen av transportinfrastrukturinvesteringar och bebyggelseutveckling bli mindre ad-hoc-betonad 

och mer långsiktig. En utveckling i denna riktning skulle innebära kraftiga inskränkningar i det kommunala 

planmonopolet.  

För att närma sig de institutionella förhållandena i Hong Kong skulle betydligt mer omfattande 

förändringar krävas. Inte minst grundförutsättningen för Hong Kong-modellen – det offentliga 

markägandet – skulle kräva genomgripande reformer av äganderätten. Vidare skulle en samlad aktör ges 

ansvar för planering och genomförande av transportinfrastrukturprojekt, liksom anslutande 

bebyggelseutveckling. För att ge denna aktör manöverutrymme för att optimera investeringarna i syfte att 

tillvarata de ekonomiska symbioserna mellan transportinfrastrukturinvesteringar och fastighetsutveckling 

skulle dagens detaljplanering behöva ersättas av mer strategiskt inriktade, övergripande planeringsramar 

för bolaget att agera inom. En sådan utveckling kan sägas innebära ett systemskifte i synen på offentlig 

fysisk planering. Såväl planeringsprocesser som materiellt innehåll i plandokument skulle förändras i 

grunden, och allmänhetens inflytande i processen begränsas. Inte minst detta bekräftar att Hong Kong 

utgör ett extremfall i jämförelse med rådande svenska förhållanden. 

Åter till referensmodellen, med de möjliga utvecklingsvägarna markerade: 
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Figur 9.2. Möjliga utvecklingsvägar, utifrån dagens svenska förhållanden, för mindre fragmenterade ansvarsförhållanden 

och stärkta möjligheter till värdeåterföring baserat på jämförelse med rådande förhållanden i London och Hong Kong.  

I referensmodellen har dock en ruta lämnats tom. Vad gäller för denna fjärde, tomma ruta i 

referensmodellen? Föreliggande arbete innefattar inte någon fallstudie med sådana institutionella 

förhållanden som kan karaktäriseras som fragmenterade i planeringsskedet mellan samlade i 

genomförandet. En sådan situation skulle dock kunna utgöras av fragmenterad planering utförd av stat, 

region och kommun men ett genomförande av en ensam, samlad aktör, exemelvis i form av ett särskilt 

utsett konsortium och då kanske i form av en så kallad OPS-lösning (offentlig-privat samverkan).   

 

Frågor för fortsatta undersökningar 
Slutligen redovisas några funderingar kring frågor att utreda vidare i fortsatta undersökningar. 

Det vore intressant att sammanställa hur värdeåterföringsmöjligheter förändrats över en längre tid, liksom 

hur institutionella förändringar inträtt som påverkat de övergripande förutsättningarna för värdeåterföring, 

exempelvis planlagstiftning och de offentliga beslutsnivåernas organisering och sammanhängande 

fragmentisering av planeringsprocesser och mandat. 

Det vore också intressant att studera värdeåterföringsinstrumentens potential att användas som incitament 

och styrmedel för att få samhällsbyggandet i stort att röra sig i en mer hållbar riktning genom ökad 

integration av bebyggelse- och infrastrukturplanering i syfte att skapa ökad rumslig tillgänglighet. 

Framtida undersökningar skulle också kunna lägga ökat fokus på berörda fastighetsägares erfarenheter och 

syn på värdeåterföring. Dessa röster har legat utanför detta arbetes avgränsning. Vidare skulle också ett 

exempel på referensmodellens ”tomma” ruta, rörande fragmentiserad planering men samlat 

genomförande kunna exemplifieras genom en kompletterande fallstudie.  

•  Offentligt markinnehav 

•  Detaljplanering ersatt av  
   övergripande planeringsram 

•  Planering och genomförande  
   av samlad aktör 

Dagens svenska 
institutionella  
förutsättningar 

•  Stärkt regional planering  
•  Regionala  

   värdeåterföringsinstrument 

P
la

n
er

in
g

 a
v 

b
eb

yg
g

el
se

 o
ch

 in
fr

a
st

ru
kt

u
r 

Genomförande av bebyggelse och infrastruktur 

Fragmenterat Samlat 

Sa
m

la
t 

Fr
ag

m
e

n
te

ra
t 



78 
 

KÄLLFÖRTECKNING 
 

Anderstig, Christer (1993). Från statlig fastighetsskatt till regional markskatt. Stockholm: Regionprogrammet, 

Landstingsförbundet 

Aronsson, Moa (2010). Medfinansiering: om relationen mellan stat och kommun i infrastrukturprojekt. Göteborg: 

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet 

Boverket (2013). PBL Kunskapsbank, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-

kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplanens-genomforande/Kommunens-ratt-att-inlosa-fastigheter, 

hämtad 2013-07-06 

Boverket (2013a). PBL Kunskapsbank, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-

kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplanens-genomforande/Skyldighet-att-upplata-mark, hämtad 

2013-07-06 

Boverket (2013b). PBL Kunskapsbank, http://www.boverket.se/Vagledningar/PBL-

kunskapsbanken/Detaljplanering/Detaljplanens-genomforande/Gatukostnader/, hämtad 2013-07-04 

Brinkmann, Svend & Kvale, Steinar (2009). InterViews. Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing. 

London: Sage 

Cars, Göran & Witzell, Jacob (2011). ”Värdeskapande förhandlingar i medfinansieringsprocesser”. I 

Medfinansieringsutredningen. SOU 2011:49. Stockholm: Fritzes 

Cars, Göran, Malmsten, Bo & Witzell, Jacob (2011). Infrastruktur med finansiering. Stockholm: KTH 

Cervero, Robert & Murakami, Jin (2008) Rail + Property Development - A model of sustainable transit finance and 

urbanism. Working paper. 

Edlund, Johanna & Westin, Lars (2009). BIDs i Sverige? Internationella erfarenheter av Business Improvement 

Districts. Umeå: Cerum, Umeå Universitet 

Finansdepartementet (2011). Kommittédirektiv 2011:13. Översyn av fastighetstaxeringen av bostäder. Stockholm: 

Finansdepartementet 

Flyvbjerg, Bent (2006). “Five Misunderstandings About Case-Study Research”. I Qualitative Inquiry. Vol. 

12, no. 2. Sage Publications 

Fridh, Viktor (2007). Gatukostnader – En undersökning av kommunernas tillämpning. Examensarbete vid avd. för 

fastighetsvetenskap, inst. för fastigheter och byggande. Stockholm: KTH 

Holmström, Barry (1988). Rätten till markvärdestegringen, förslag och åtgärder under 1900-talet. Stockholm: 

Statens råd för byggnadsforskning 

Hägglund, Eva (2013). “Local Democracy and the Administrative System in Sweden”. I Lundström, Mats, 

Fredriksson, Charlotta & Witzell, Jacob (red.). Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. 

Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 

Ingo, Susanne (2013). ”Swedish Transport Planning – a New Deal in a New Reality”. I Lundström, Mats, 

Fredriksson, Charlotta & Witzell, Jacob (red.). Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. 

Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 



79 
 

Johansson, Rolf (2007). “On Case Study Methodology”. I Open House International. Vol. 32, no. 3 (2007). 

Thomson ISI Arts & Humanities 

Johnson, Göran (2013). ”Regional Planning in Sweden”. I Lundström, Mats, Fredriksson, Charlotta & 

Witzell, Jacob (red.). Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. Stockholm: Föreningen för 

Samhällsplanering 

Jonsson, Daniel (2002). Infrasystem, transportinfrastruktur och bebyggelse – en litteraturstudie om det teoretiska 

ramverket kring transportinfrastrukturinvesteringarnas indirekta miljöeffekter. Stockholm: Forskningsgruppen för 

miljöstrategiska studier, KTH 

Kalbro, Thomas & Smith, Peter (2008). Exploateringsavtal: lagstöd, tillämpning och förslag till nya principer. 

Stockholm: KTH 

Kalbro, Thomas (2009). Finansiering av infrastrukur. Svenska exploateringsavtal i jämförelse med Danmark, Finland, 

Nederländerna, Norge, Storbritannien, Tyskland och USA. Stockholm KTH 

Kalbro, Thomas (2013). ”The Implementation of Developmnet Projects”. I Lundström, Mats, 

Fredriksson, Charlotta & Witzell, Jacob (red.). Planning and Sustainable Urban Development in Sweden. 

Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 

Kay, Michael A. (2009). Transportation Megaproject Procurement: Benefits and Challenges for PPPs and Alternative 

Delivery Strategies and the Resulting Implications for Crossrail. Magisteruppsats. New York: New York University 

Lantmäteriet (2013). http://www.lantmateriet.se/Fastigheter/Andra-agare/Skatter-och-avgifter, hämtad 

2013-07-01 

Lindell, Jörgen (2010). Storstadsregionernas roll och betydelse för nationell tillväxt. Uppsala: Uppsala universitet 

Nationalencyklopedin (2013). http://www.ne.se/lang/institution, hämtad 2013-07-18. 

Ostrom, Elinor (2009). Allmänningen som samhällsinstitution. Lund: Arkiv 

Prop. 2007/08:27. Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m. Stockholm: Finansdepartementet 

Prop. 2009/10:82. Upphävande av förköpslagen. Stockholm: Miljödepartementet 

Riksdagen Protokoll 2009/10:141 

Sager, Tore (2006). ”The Logic of Critical Communicative Planning: Transaction Cost Alteration”. I 

Planning Theory. No. 5 2006. Sage Publications 

SFS 1967:868. Förköpslag 

SFS 1972:719. Expropriationslag 

SFS 1997:323. Lag om statlig förmögenhetsskatt 

Skatteverket (2012). Fastighetsskatt och fastighetsavgift, SKV 296 utgåva 21. Stockholm: Skatteverket 

Skatteverket (2013). 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/forsaljningavprivatbostad.4.76a43be412206

334b89800042922.html, hämtad 2013-07-01 



80 
 

Skatteverket (2013a). 

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/fastigheterbostad/fastighetsavgiftfastighetsskatt/fastighetsavgi

ftforbostader.4.76a43be412206334b89800042822.html, hämtad 2013-07-01 

SOU 1996:168. Plan- och byggutredningen (1996). Översyn av PBL och va-lagen: slutbetänkande. Stockholm: 

Fritze 

SOU 2005:77. Sverige. PBL-kommittén (2005). Får jag lov?: om planering och byggande : slutbetänkande. 

Stockholm: Fritze 

SOU 2012:52. Bostadstaxeringsutredningen (2012). Bostadstaxering - avveckling eller förenkling: betänkande. 

Stockholm: Fritze 

SOU 2012:91. Plangenomförandeutredningen (2012). Ett effektivare plangenomförande: betänkande. Stockholm: 

Fritze 

Tang, BS, Chiang, YH, Baldwin, AN & Yeung, CW (2004). Study of the Integrated Rail-Property Development 

Model in Hong Kong. Hong Kong: The Hong Kong Polytechnic University 

Thune Hedström, Reigun & Lundström, Mats (2013). “Swedish Land-use Planning Legislation”. I 

Lundström, Mats, Fredriksson, Charlotta & Witzell, Jacob (red.). Planning and Sustainable Urban Development 

in Sweden. Stockholm: Föreningen för Samhällsplanering 

Tiry, Corinne (2003) “Hong Kong, An Urban Future Shaped by Rail Transport”. I China Perspectives, 49. 

Tornberg, Patrik (2011). Making Sense of Integrated Planning. Challenges to Urban and Transport Planning Processes 

in Sweden. Stockholm: KTH 

Trafikverket (2013). http://www.trafikverket.se/Privat/Vagar-och-jarnvagar/Fran-planering-till-

byggande/Markatkomst, hämtad 2013-07-07 

Westin, Lars (2007). Infrastrukturinvesteringar och hållbar regional tillväxt. Umeå: Cerum, Umeå Universitet 

 
 

Muntliga källor och plandokument i fallstudierna 
 

Vega 

Intervju med tjänsteman, Trafikverket (Tidigare Vägverket), 14 september 2010 

Intervju med tjänsteman, Trafikverket (tidigare Banverket), 7 oktober 2010 

Intervju med tjänsteman, Storstockholms Lokaltrafik, 8 oktober 2010 

Intervju med kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun, 12 oktober 2010 

Intervju med trafikplanerare, Haninge kommun, 19 november 2010 

Intervju med exploateringschef, Haninge kommun, 19 november 2010 



81 
 

Banverket (2009). Genomförande- och finansieringsavtal för medfinansieringsobjekt Pendeltågsstation vid Vega i Haninge 

kommun. Stockhkolm: Banverket 

Banverket (2009a). Projektbeskrivning pendeltågsstation Vega. Stockholm: Banverket 

Haninge kommun (1996). Vega – Norrby utvecklingsprogram. Haninge: Haninge kommun 

Länsstyrelsen (2003). Vägskäl för bostadsbristen. Trafikinfrastruktur öppnar för 56 000 nya bostäder i Stockholms 

län. Redovisning av landshövding Mats Hellströms bostadsuppdrag april 2003. Stockholm: Länsstyrelsen 

Näringsdepartementet (2007). Förhandlingsprotokoll vid påtecknande av överenskommelse mellan staten och 

Stockholmsregionen – Stockholmsförhandlingen. Stockholm: Näringsdepartementet 

Regionplane- och trafkkontoret (2001) Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2001. Stockholm: 

Regionplane- och trafikkontoret. 

Regionplane- och trafikkontoret (2010) Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010. Stockholm: 

Regionplane- och trafikkontoret. 

Storstockholms Lokaltrafik (2013). SL-trafiken styrs politiskt. http://sl.se/sv/Om-SL/Det-har-ar-SL/SL-

trafiken-styrs-politiskt,  hämtad 2013-07-15 

Vägverket (2009). Finansieringsavtal för Projekt trafikplats Vega. Stockholm: Vägverket 

Vägverket (2009a). Projektbeskrivning trafikplats Vega. Stockholm: Vägverket 

 

Crossrail 

Studiebesök på Department for Transport, september 2010 

Studiebesök på Network Rail, september 2010 

Department for Communities and Local Government (2005). Circular 5/05 Planning Pbligations. 

Department for Communities and Local Government (2010). The Community Infrastructure Levy: An 

Overview. 

Greater London Authority (2010). Intention to levy a business rate supplement to finance the Greater London 

Authority’s contribution to the rossrail projet. Final prospectus.  

Greater London Authority (2010a). April 2010 London Plan Crossrail Alterations. Use of planning obligations in 

the funding of Crossrail. London: Greater London Authority 

Greater London Authority (2010b). Supplementary Planning Guidance: Use of planning obligations in the funding of 

Crossrail. 

The Secretary of State for Transport & Transport for London (2007). Heads of terms in relation to the Crossrail 

Project. London: Department for Transport 

The Secretary of State for Transport & Transport for London (2008). Sponsors Agreement. London: 

Department for Transport 

 



82 
 

Hong Kong 

HKSAR (1994) Railway Development Strategy. 

HKSAR (2000) Railway Development Strategy 2000. 

HKSAR (2007) Hong Kong 2030 – Planning Vision and Strategy. Final Report. 

HKSAR (2012) Our Future Railway - Stage 1 Public Engagement Consultation Document. 

HKSAR (2013) Hong Kong in Figures 2013 Edition. Hong Kong: Hong Kong Special Administrative Region. 

HKSAR (2013b) Hong Kong – the Facts. http://www.gov.hk/en/about/abouthk/facts.htm 

HKSAR (2013c) http://www.hyd.gov.hk/en/road_and_railway/railway_projects/index.html 

HKSAR (2013d) Our Future Railway - Stage 2 Public Engagement Consultation Document. 

Mass Transit Railway Corporation (2012) Business Overview. 

Mass Transit Railway Corporation (2013) Annual Report 2012. 

 

  



83 
 

Bilaga 1 
Fördelning av kostnader, ägande och skötselansvar för pendeltågsstation Vega. Källa: Banverket (2009). 


