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FÖRORD 

För att utveckla ett internationellt transportstråk, som Blå vägen TET-E12, krävs prioriteringar, 
kunskap, finansiering och gränsöverskridande internationell samverkan. På nationell nivå han-
teras investeringskalkyler och beslut om åtgärder över nationsgränser mer ad hoc än för 
projekt som är centralt placerade i nationens nätverk. Det gäller samtliga länder i Norden. 
Aktörer längs stråk som binder samman gränsregioner har därför en mer komplex situation 
att hantera än andra regionala aktörer. Behovet att bygga en egen regionalt förankrad 
kompetens inom transportpolitik, transportekonomi, logistik, planering, fastighetsutveckling 
och data är här betydande. 

Denna vägledning har arbetats fram inom projektet ”E12 Atlantica BA3NET” (i kortform 
BA3NET eller BA3NET). Finansiärer har varit INTERREG Botnia-Atlantica, Kvarkenrådet, Trafik-
verket i Sverige, Statens vegvesen och Jernbanedirektoratet i Norge, Föreningen Blå vägen, 
MidtSkandia, Nordland fylkeskommune, Österbottens Förbund och Vasa stad. De tre univer-
siteten har ställt organisation och faciliteter till projektets förfogande. 

Vägledningen sammanfattar bl.a. erfarenheter från intervjuer med regionala aktörer som 
arbetat med olika gränsöverskridande projekt i Norden samt företrädare för nationella myn-
digheter. BA3NET har här arbetat nära INTERREG Botnia-Atlantica projektet ”E12 Atlantica 
Transport”.  

I projektet är vi mycket tacksamma för konstruktiva synpunkter från bl.a. Gunnar Isacsson 
Trafikverket, Mats Bengtén Trafikverket Region Nord, Tor Nicolaisen Jernbanedirektoratet, 
Oskar Andreas Kleven Statens vegvesen, Taneli Antikainen Väylä, Andreas Forsgren Umeå 
kommun, Mathias Lindström Kvarkenrådet, Tero Voldi Österbottens förbund, Mårten Edberg 
Region Västerbotten samt Anders Östergård NMT-centralen. Samtliga deltagare i referens-
gruppen för projektet BA3NET. 

Som projektledare vill jag tacka författarna och övriga medarbetar i BA3NET för deras insatser. 
BA3NET visar på möjligheten att med systematiska och långsiktiga insatser utveckla ny kun-
skap och stark samverkan mellan Botnia Atlanticaregionens universitet. 

Umeå den 25 november 2019 

Jeanette Kjellberg 
Projektledare BA3NET  
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ATT UTVECKLA GRÄNSÖVERSKRIDANDE 
TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR I 

NORDEN 
 

EN SAMMANFATTANDE INTRODUKTION 
 

EN UTGÅNGSPUNKT – DE NORDISKA 
NATIONALSTATERNA 

Vid allt arbete med och olika insatser för att stärka gränsöverskridande infrastruktur och 
transporter i Norden är det viktigt att utgå från det faktum att de enskilda nationernas 
planering av åtgärder inom ramen för respektive lands transportpolitik är strikt nationell. Trots 
de betydande likheterna mellan länderna och trots den relativt höga graden av integration 
och rörlighet över nationsgränserna inom många områden, är de nordiska länderna 
framförallt självständiga nationalstater. Det finns historiska, värderingsmässiga, makt och 
ekonomiska motiv till att Norden inte är ett land.   

I en nationell miljö strävar ytterst varje land efter att på olika sätt stärka den egna ekonomin. 
Det ska därför i ett avseende inte förvåna att nyttor och kostnader i övriga nordiska länder för 
närvarande och även historiskt inte räknats med i de investeringskalkyler som genomförs av 
transportmyndigheterna inom respektive land. På motsvarande sätt hanteras offentliga 
åtgärder inom inrikes sjöfart, t.ex. färjor inom länderna, som en del av en nationell 
transportpolitik. Däremot hanteras färjor som trafikerar rutter mellan hamnar i de nordiska 
länderna som kommersiell internationell sjöfart. Om Norden vore en nation, skulle färjor 
mellan de nordiska länderna vara inrikestrafik, troligen med ett nordiskt trafikverk som 
ansvarig myndighet.  

Den observationen kan samtidigt kontrasteras mot det faktum att på godsflödes- och 
passagerarnivå är den nordiska transportmarknaden i flera avseenden relativt väl integrerad. 
Den ”internationella handeln” mellan nordiska länder är betydande. Det ömsesidiga 
transportarbetet i Norden och den gemensamma logistiska effektiviteten är samtidigt 
beroende av att en fungerande samordning mellan länderna när det gäller infrastruktur, 
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standarder och regler m.m. Det gäller speciellt för de gränsöverskridande godstransporterna. 
Betydande godsflöden passerar dagligen genom de nordiska länderna på väg till och från 
destinationer i övriga delar av Norden. Det gäller även passagerarresor, där bl.a. 
arbetsmarknaden, industri, tjänster, handeln och besöksnäringen är beroende av att det 
nordiska transportsystemet fungerar effektivt i samtliga riktningar och vid alla gränspassager.   

 

GRÄNSREGIONAL TRANSPORTPLANERING I ETT 
NATIONELLT PLANERINGSSYSTEM 

I de nordiska länderna är respektive lands nationella transportplanering numera relativt starkt 
formaliserad.1 Det finns givetvis skillnader mellan länderna, men det finns en tendens mot 
ökad tydlighet i processer, analys och en samordnad effektbedömning av förslag till åtgärder. 
Det utvecklas även en tydligare uppdelning mellan tjänstepersoners uppdrag och politikens 
mål. Det har inte alltid varit så. Makten över transportsystemet förflyttats ständigt mellan 
olika geografiska beslutsnivåer och samverkan mellan företrädare för olika trafikslag har inte 
alltid varit friktionsfri. Det finns samtidigt skillnader mellan länderna som det är viktigt att 
uppfatta för att ett gränsöverskridande projekt ska kunna drivas framgångsrikt. 

Ländernas nationella transportpolitiska mål verkar på ett övergripande plan i riktning mot 
hållbarhet och samhällsekonomisk effektivitet. Det innebär att varje åtgärd, och speciellt 
budgetmässigt mer omfattande åtgärder, granskas i trafikverkens egna kalkylprocesser och i 
samråd med privata och offentliga aktörer. De trafikmyndigheter som arbetar med och 
ansvarar för infrastrukturen blir därmed allt oftare en av samhällsbyggnadsaktörerna snarare 
än att huvudsakligen vara trafikslagsansvariga.  

Gränsregionala aktörer som vill påverka den nationsöverskridande transportplaneringen bör 
därför arbeta nära trafikmyndigheterna och deras regionala företrädare. Trafikmyndigheterna 
besitter betydande kompetens och ger vanligen god vägledning när det gäller hur 
beslutsfattandet om åtgärder går till, hur deras planeringsprocess fungerar och vad det 
innebär för att åtgärder ska genomföras.  

Det blir i trafikverkens planeringsmiljö viktigt att förslag till åtgärder tidigt aktualiseras och 
införlivas i de interna processerna. Konkurrensen om transportpolitikens resurser är givetvis 

                                                      
1 Helo, P., T-E. Hanssen, G. Solvoll, J. Westin, L. Westin (2019) Infrastrukturplanering vid 

gränsöverskridande transportprojekt i Norden. CERUM Rapport 57. 
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mycket hård med många resursstarka aktörer. Det finns därför skäl att inte förlora tid på 
formella fel. Samverkan med olika parter i planeringsprocessen tar tid och bör initieras tidigt. 

Det innebär för det första däremot inte att trafikverkens planeringsprocess är allenarådande. 
Den har sina rötter i ett synsätt där trafikverk främst såg till effekterna för respektive trafikslag 
och dess trafikanter när åtgärder planerades. Det finns fortfarande strukturer i 
transportplaneringen som framförallt betonar trafikantnyttor. Här finns möjligheter att ta upp 
en diskussion om vidgade kalkyler där betydligt fler effekter inkluderas i beräkningarna.    

Det innebär för det andra inte heller med säkerhet det nordiska transportsystemet samt 
transportsystemet i gränsregioner drivs mot samhällsekonomisk effektivitet. Beslut om 
gränsöverskridande åtgärder sker istället mer ad hoc i samtal mellan trafikverken och mellan 
politiker i de enskilda länderna. Möjligheten för aktörer på subnationell, regional nivå att bidra 
till och påverka beslut är betydligt större vid investeringar i de inomnationella än i de 
mellannordiska nätverken. Gränsregionala aktörer måste därmed, förutom att etablera 
gemensamma nätverk över nations-, kultur- och språkgränser, lägga betydligt mer resurser på 
dialoger med olika trafikverk och på de nationellt separata planeringsprocesserna, än aktörer 
närmare varje nations centrum.  

 

NÄTVERKENS SPÅRBEROENDE OCH DEN 
GRÄNSREGIONALA INFRASTRUKTUREN 

Nordens transportnätverk har utvecklats i en historisk kontext där omfattningen och 
lokaliseringen av investeringarna i vägar, järnvägar, färjor och flygförbindelser präglats av olika 
tiders maktförhållanden inom och mellan länderna. Givetvis har nationernas geografiska 
utbredning och deras förhållanden till omvärlden även haft stor betydelse. Sverige och Finland 
var en nation fram till 1809, om det förhållandet fortsatt skulle givetvis järnvägssystemen, 
färjor och vägnäten i länderna vara mer strukturellt lika än idag. Därmed inte sagt att länderna 
skulle utvecklats bättre eller på ett mer likartat sätt under 1900-talet. På motsvarande sätt 
kan man konstatera att under unionen mellan Norge och Sverige 1814-1905 togs det initiativ 
till gränsöverskridande järnvägar på ett sätt som inte skett därefter. Istället kom t.ex. 
Inlandsbanan att planeras i en politisk miljö där det rådde konflikt mellan länderna och där 
man från starka aktörer på svensk sida inte ville öka transportmöjligheterna mellan de svenska 
gränstrakterna och Norge. Även hotet från Ryssland, i dess olika former, har sedan 1700-talet 
påverkat utvecklingen av kustnära bosättning och infrastrukturens lokalisering längs 
Bottenvikens svenska kust. Än idag har det hämmat utvecklingen av öst-västliga 
transportlänkar längs gränsen mellan Finland och Sovjetunionen/Ryssland och i hela Norden.   

Det är därför inte oväsentligt att uppmärksamma att de två gränsöverskridande länkarna längs 
TEN-T E12; överfarten mellan Hemavan och Mo i Rana samt den reguljära färjetrafiken över 
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Kvarken mellan Umeå och Vasa är relativt sentida. Den första bilfärjan över Kvarken avgick 
1958 och den reguljära åretrunttrafiken har en historia från 1972. Bilvägen över den norsk-
svenska gränsen invigdes 1939.  

Båtförbindelser över Kvarken och Bottenviken mer generellt har givetvis 1000-åriga anor långt 
tillbaka och innan biltrafiken fanns det givetvis ett utbyte över dagens norsk-svenska gräns till 
fots och till häst. Men omfattningen på flödet på de gränsöverskridande förbindelserna har 
givetvis varit beroende av både befolkningsutvecklingen och lokaliseringen av gruvor och 
tillverkande företag i gränsregionerna. Den absolut mest omfattande transporten av gods över 
gränsen mellan Norge och Sverige går från Kiruna till Narvik. Malmbanan/Ofotenbanan 
invigdes 1903, dvs under unionstiden. Bilvägen från Kiruna till Narvik är däremot från 1984.   

Trondheims och Östersunds befolkningsutveckling och Åres senare utveckling har medfört att 
trafiken på E14 över den svensk-norska gränsen är betydande. Den vägen har en lång historia 
som pilgrimsled. Däremot har järnvägen ännu inte en hög standard. Oslos storlek och tillväxt 
har bidragit till att etablera förbindelser mot Värmland och Västra Götaland. Däremot är 
fortfarande järnvägsförbindelserna även här av relativt låg kvalité.  

Öresundsbrons tillkomst visar samtidigt hur svår och komplex en process för att etablera en 
nationsgränsöverskridande förbindelse kan bli när den nordiska beslutsnivån är svag. Även när 
som i Skåne-Köpenhamn fallet befolkningspotentialen på båda sidor är betydande. Till skillnad 
från i många andra gränsöverskridande relationer har här funnits ett lokalt motstånd mot 
alltför bra förbindelser.  

Inom det nordiska flyget framgår det tydligast hur nationella relationer, nationell stolthet, 
nationellt skydd i regler för internationellt flyg och befolkningstyngdpunkter bestämt hur 
linjenäten utvecklats i de nordiska länderna. SAS linjenät är hårt styrt till de tre ländernas 
huvudstäder. Finnair har tidigare inte tillåtits flyga inrikes i övriga Norden. Den svaga 
befolkningsutvecklingen och de små städerna i de norra delarna av Norden har medfört att 
det varit svårt att etablera flyglinjer över nationsgränserna i norr. När flygbolagen med skydd 
av nationella regleringar på flygmarknaden och stordriftsfördelar i flygplatser etablerat 
respektive huvudstadsflygplatser som centrala noder i sina linjenät, har den strukturen blivit 
stabil. 

De historiska förhållanden som motiverat, förstärkt eller motverkat hur länkar etablerats i det 
nordiska transportnätverket ger därmed nätverkets noder ett mönster av tillgänglighet som 
tenderar att bli bestående. Det har ofta premierat relationer mot respektive huvudstäder. För 
att bryta sådana starka nätverk krävs växande trafikunderlag, dvs befolkningstillväxt, nya 
naturresursflöden, att nya länkar skapas eller att barriärer i form av regleringar och 
planeringsförutsättningar tillgängligheten etableras.  

Det handlar om nya länkar, minskade barriärer och växande noder som kan bryta historiskt 
etablerade mönster av tillgänglighet. I dagens relativt mogna nätverk krävs vanligen 
framförallt att nodernas tillgångar växer och därmed trafikunderlagen för de nya länkarna och 
mönstren av tillgänglighet. Som järnvägens utbyggnad visade kan även ett nytt transportsätt 
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påverka tillgänglighetens mönster. Idag är elflygplan samt elektriskt drivna och autonoma 
fordon överlag det närmaste som kan skönjas i den riktningen. Den historiska lärdomen är 
dock att ”möjlighetsfönstret” för att bryta en existerande tillgänglighetsstruktur är relativt 
kort. Därefter tenderar stordriftsfördelarna i det existerande nätverket och dess politiska 
ramverk att leda in de nya transportsätten i existerande strukturer, ett ”spårberoende i 
utvecklingen”, så att de blir komplement till det existerande nätverkets fundamentala 
struktur, snarare än att det bryter ett strukturellt mönster givet av historien.       

 

ATT UTVECKLA GRÄNSREGIONALA 
TRANSPORTMÖJLIGHETER PÅ NORDISK NIVÅ 

De nationellt orienterade planeringssystemen, den svaga nordiska nivån inom transport-
politiken och en ofta svag befolkningsutveckling med små städer i de icke-centrala delarna av 
nationalstaterna i Norden är tre avgörande hinder för aktörer som vill utveckla en starkare 
nordisk gränsöverskridande infrastruktur.  

Vi har redan berört den starka nationella planeringsstruktur som kännetecknar det nordiska 
transportsystemet. Det skapar en otydlig beslutsprocess för utveckling av gränsöverskridande 
transporter och av det nordiska transportsystemet som helhet. Det faktum att effekter i övriga 
nordiska länder inte tas med vid nationella åtgärder är ett utryck för detta. Hanteringen av 
inomnordisk färjetrafik som internationell trafik är en annan signal om att 
transportsamordningen på den nordiska nivån är svag. Finansiellt finns begränsat med 
resurser för insatser som stärker det nordiska transportsystemet. Nordiska ministerrådet har 
marginaliserats av sitt eget svaga agerande, men det nordiska trafikutbytet är betydande och 
det är inte för sent för rådet att ta initiativ. Här är istället den europeiska nivån starkare. 
Bristen på långsiktiga och strukturerade förhandlingar om det nordiska transportsystemets 
utveckling, där gränsregionala företrädare ges möjlighet att delta, är exempel på det ad hoc 
mässiga i utvecklingen av transportsystemet på nordisk nivå.   

För den aktör som förstår de gränsregionala hindrens karaktär på nordisk nivå och den 
nordiska transportpolitikens begränsningar och potential finns samtidigt möjligheter att 
arbeta långsiktigt med stråk och gränspassager. Nedan sammanfattas några viktiga punkter 
att utgå från i ett sådant arbete. 

 

 Transportpolitik på nordisk, nationell, regional och kommunal nivå handlar om 
prioriteringar mellan åtgärder. Centralt är samhällets planering och förhandlingar inom 
och mellan olika geografiska nivåer. Den samhällsekonomiska investeringskalkylen är i 
det sammanhanget viktig och avgörande för prioriteringen. Det måste gå att göra troligt 
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att en åtgärd ger en större samhällsekonomisk vinst än den kostar att förverkliga för 
det kollektiv som ska finansiera en åtgärd. Det gäller relativt andra åtgärder inom 
transportsystemet, relativt annan användning av skattemedel, av hushållens sparande 
eller konsumtion. De resurser som låses in vid en åtgärds genomförande har alltid en 
alternativ användning för en grupp konsumenter, åtgärden har vad som kallas en 
alternativkostnad. Det innebär att kunskap om transportekonomi och om 
samhällsekonomiska kalkyler i vidare bemärkelse är en avgörande, för att inte säga helt 
nödvändig, kunskap för den aktör som vill påverka transportpolitikens utfall.    

 De samhällsekonomiska kalkylerna är investeringskalkyler där kostnader för ett 
kollektiv, t.ex. skattebetalare i en gränsregion, ställs mot  en förväntad framtida ström 
av nyttor till olika delar av samhället. Ofta hävdas att samhällsekonomiska kalkyler 
gäller nyttor och kostnader på nationell nivå. Så är givetvis inte fallet. En 
samhällsekonomisk kalkyl kan göras för vilket kollektiv eller geografisk yta som helst. 
Vägföreningar gör vanligen en enkel form av samhällsekonomisk kalkyl när man 
diskuterar olika åtgärder i sitt vägnät. Ytterst handlar det om hur åtgärden påverkar 
värdet på de fastigheter som ingår i vägföreningens beslutande församling. 

 För större och mer komplexa nätverk görs beräkningar av flöden, nyttor och kostnader 
med modeller i vilka beteendeantagenden görs och olika parametervärden används. 
Numera finns beskrivningar av modeller och kalkylvärden relativt lätt tillgängliga på 
trafikverkens hemsidor. Hur är kalkylerna och modeller uppbyggda?  Modeller är alltid 
förenklingar av de komplexa nätverken och beteenden i sociala-tekniska system. Vad 
räknas med och vad ingår inte?  

 Den gränsregionala aktören måste lära sig två eller flera länders sätt att göra kalkyler 
och modeller. Betydande grundläggande likheter finns givetvis mellan länderna sätt att 
arbeta med dessa men även skillnader. Speciellt är givetvis de genomsnittliga 
värderingarna av förkortad restid, miljöeffekter, olyckor m.m. olika mellan länderna. 
För samma sorts kalkyl och modell kan det även finnas skillnader i modellantaganden 
m.m. som inte är explicit motiverade.2 

 Centrala variabler i den kalkyl som görs för att värdera en åtgärd är trafikflödets storlek 
och den förbättring en åtgärd innebär för de befintliga trafikanterna och för nya 
trafikanter på den länk där åtgärden ska genomföras. Det kan även finnas positiva eller 
negativa effekter för trafikanterna, den omgivande regionen eller i andra delar av det 
ekonomiska nätverket, på kort eller långsikt.  

                                                      

2 Helo, P., T-E. Hanssen, G. Solvoll, J. Westin, L. Westin (2019) Infrastrukturplanering vid 
gränsöverskridande transportprojekt i Norden. CERUM Rapport 57.  
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 Identifiera länkens nyttjande och kapacitet över tid. Årsdygnstrafik (ÅDT) är det mått 
som används för att mäta ett trafikflöde i vägnätet. Det erhålls med en kombination av 
”slang-mätta” stickprov och året runt mätningar på olika trafikavsnitt i landet. 
Mätningar görs av statliga, regionala och kommunala aktörer. Trafikverken redovisar i 
webbaserade verktyg kopplade till Nationella Väg Data Basen (NVDB) statistiskt 
beräknade säsongsmönster och en grov beskrivning av utvecklingen av flöden på 
enskilda länkar från början av 1990-talet till idag.3 Från NVDB kan även information om 
vägars kapacitet och standard erhållas. För sjöfart, flyg och järnväg finns ofta 
närliggande information.  
 

 Information om trafikflöden på olika länkar för olika transportslag är vanligen 
länkrelaterade och med mer begränsad information om vilken typ av gods som 
transporteras eller egenskaper hos resenärer och trafikanter. Här saknas även 
information om resans start- och målpunkter. Det begränsar givetvis 
analysmöjligheterna om inte prognosmodeller och resvaneundersökningar används för 
att beräkna de mest troliga resmönstren.  

 Möjligheten att analysera godsflöden på regional nivå är därmed överlag begränsade 
inom ramen för trafikverkens tillgång på data och modeller. Ofta har större företag och 
distributörer givetvis bättre kunskap om sina flöden än trafikverken. Ibland har därför 
t.ex. regioner gjort egna godsflödesenkäter. Det kan bli kostsamt och statistiskt osäkert. 
Informationen inordnas sällan i modeller för att beräkna de mest troliga flödena och 
säkra för avvikelser mot annan tillgänglig information. De uppdateras därför alltför 
sällan. Lämpligen kan sådan information insamlas av kommunala näringslivsenheter, 
som vanligen har frekventa kontakter med företagen. De bör även då införlivas i 
nätverksmodeller över det område man vill studera. Ett smidigare sätt att diskutera 
behov och möjligheter för att utveckla godsflödet och identifiera relevanta åtgärder kan 
vara att gränsregionen samlar det mest transportintensiva näringslivet i ett 
godstransportråd.4,5   

 Beräkningar av det mest sannolika nuläget inom transportsystemet och om framtida 
trafikflöden baseras på olika nätverksmodeller med relativt detaljerade länkar för de 

                                                      
3 Westin, J., L. Westin, R. Bylund (2019) Trafikflöden längs den svenska delen av TEN-T12. 

CERUM rapport 60. 

4 Westin, J., L. Westin, F. Strandberg, O. Uneklint (2019) Godsdatabas för Kvarken och 
Botnia Atlantica-regionen. CERUM rapport 59. 

5 Solvoll, G., T-E. Sandberg Hanssen, P. Helo, J. Westin, L. Westin (2019) Godstransporter i 
Botnia Atlantica-regionen. Metoder for Kartleggning og dokumentatsjon. Nord 
Universitet, FOU-rapport nr 44. 
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olika trafikslagens nätverk och platser för byte av transportslag. Det är viktigt att 
kontrollera hur regioner och transportlänkar är representerade i trafikverkens 
modeller. I den svenska prognosmodellen för gods har t.ex. möjligheten att 
transportera gods på Europaväg E12 mellan Storuman och norska gränsen länge varit 
uteslutet. Det är givetvis anmärkningsvärt att en väg av europeiskt intresse inte ingår i 
en modell för nationella prognoser och investeringskalkyler.  

 Prioritera och sträva efter att samla flöden i transportmässigt svaga eller mycket 
utspridda regioner på ett antal prioriterade länkar. Flera parallella vägar och 
kommunikationsmöjligheter kan vara komplementära och öka det totala flödet genom 
att olika transportbehov och destinationer tillgodoses. Men det kan även bidra till att 
etablera näraliggande substitut. Det totala flödet fördelas ut på flera länkar. Det kan i 
sin tur innebära att trafiken på varje enskild länk blir för låg för att motivera kapacitets- 
och standardhöjande åtgärder på någon av länkarna varför ”genomströmningen” i 
regionen blir lägre än när några länkar prioriteras.  

 I samtliga fall är det möjligt att göra egna kalkyler för stråket eller länkens olika 
segment. Ta om nödvändigt hjälp av Trafikverket eller konsulter. Grova egna analyser 
kan göras i egna Excel-kalkyler. Finns resurser kan mer systemorienterade analyser 
göras, men det kan ofta relativt snabbt bli tydligt var flaskhalsarna i systemet finns. 
Identifiera var de största förbättringarna kan åstadkommas till lägsta kostnad. Arbeta 
därefter med standardhöjningar segment för segment. Det är troligt att sämre segment 
på avsnitt där det redan finns betydande flöden kommer att hamna högt i kalkylernas 
nytto-kostnadskovoter.   

 När det gäller Europavägar eller länkar i TEN-T nätverk eller andra av EU identifierade 
nätverk är det givetvis möjligt att argumentera för en minsta standard på hela stråket. 
Vanligen bör trots det fortfarande ett strukturerat arbete med att förbättra länken 
segment för segment vara den huvudsakliga arbetsmetoden. 

 I fokus bör hela tiden ligga att arbeta för att stärka flödena på länken. Det innebär att 
stråket måste ha fler invånare, fler besökare eller ökade godsflöden. Ytterst innebär det 
att regionens fastighetsmarknad ska finnas i trafikpolitikens centrum. Nyttor och 
vinster från åtgärder på regionens länkar måste säkras som värden på regionens 
fastighetsmarknad. 6 

 

                                                      
6 Helo, P., J. Rouzafzoon, L. Westin (2018) Distribution Center Location Analysis For Nordic 

Countries By Using Network Optimization Tools. The University of Vaasa Reports 12. 
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ORGANISERING AV ARBETE MED ATT UTVECKLA EN 
GRÄNSÖVERSKRIDANDE INFRASTRUKTUR  

Under uppbyggnaden av de nationella transportsystemen i de nordiska länderna var staterna  
ledande aktörer. Transporthistorien visar samtidigt hur näringslivet, andra privata aktörer och 
olika icke-statliga offentliga aktörer drivit frågor om och även byggt kanaler, järnvägar, 
hamnar, vägar och flygfält. Frågan om vad inom transportsektorn som ska byggas, ägas eller 
drivas statligt, kommunalt, via samfälligheter eller privat är ett återkommande ämne för 
politisk, statsvetenskaplig  och ekonomisk debatt.  

Som nämnts har de nationalstatöverskridande passagerna i Norden i flera fall utvecklats 
snabbare under unionstiden än andra perioder. Speciellt när osäkerhet och internationella 
motsättningar rått. I takt med att nätverket för transporter blivit allt mer utbyggt och moget 
har emellertid möjligheten att etablera helt nya gränsövergångar minskat. Det beror givetvis 
till en del på naturgeografiska förhållanden. Men även på att den samhällsekonomiska vinsten 
av ytterligare en länk blir mindre när det redan finns närliggande fungerande alternativ. De  
nya passagerna måste i sådana fall innebära kraftigt förbättrade kommunikationsmöjligheter. 
Tunnlar och broar eller helt nya transportsätt kan vara exempel på det.  

Bättre länkar drar till sig trafik från långsammare och mindre säkra förbindelser. Det låser in 
en existerande struktur i dess historiska spår. Idag handlar gränsregionalt arbete därför till 
största delen om att öka standarden och kapacitet på existerande länkar eller stråk till dess 
flödena är så betydande att kvalitativa språng kan tas, t.ex. från färja till bro. Det kan i speciella 
fall även röra sig om åtgärder på länkar som idag inte har betydande trafik men där en kraftfull 
åtgärd kan förväntas öka trafikflödet till en nivå där kalkylen blir konkurrenskraftig. Åtgärder 
måste motiveras med ökade trafiknyttor och regionala vinster. Mobiliseringen för en 
kapacitetshöjande åtgärd kan därmed försvåras om åtgärden till en del kan leda till 
överflyttning av trafik från andra gränspassager.   

Organiseringen av arbetet och förhandlingen om genomförandet av ett gränsregionalt projekt 
blir därmed alltid viktig. Oftast rör det sig om att skapa förtroende och en allians mellan olika 
offentliga, privata och civila organisationer. I alla fall att förhindra att ett aktivt motarbetande 
sker. Finns inte en historia av samarbete och förtroende kan bildandet av ett aktiebolag vara 
det snabbaste sättet att komma igång. Arbetet med en ny järnväg mellan Stockholm och Oslo 
inom ”Oslo-Stockholm 2.55 AB” är ett exempel på detta. Det ägs av städerna Karlstad, 
Västerås och Örebro samt regionerna Värmland, Västmanland och Örebro län. Det vill säga 
inga aktörer på den norska sidan eller i Stockholms län, järnvägens ändpunkter ingick från 
projektets inledning.  

Arbetet kring stråket TEN-T E12 baseras istället på flera offentliga organisationer som 
samverkat en längre tid; Föreningen Blå vägen E12, Kvarkenrådet, Midtskandia, Nordland 
fylkeskommune, Österbottens Förbund, Vasa stad m.fl. Flera av dessa är i sin tur 
samverkansorgan med kommuner som intressenter. Blå vägen har funnits sedan 1960-talet 
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medan Kvarkenrådet etablerades i början av 1970-talet. Att Vasa i Finland och Umeå i Sverige 
har ett gemensamt hamnbolag och driver en färja på en ”europaväg” i Norden är därmed både 
ett uttryck för en svag nordisk transportpolitik men även tecken på långvarig samverkan 
mellan städerna på båda sidor om Kvarken.  

Kvarkenrådet tar nu dessutom initiativ till bildandet av en av EU godkänd europeisk 
organisation, ett EGTS. Ett EGTS är en europeisk gruppering för territoriellt samarbete. Det är 
en egen juridisk person och kan bildas av ett organ som regleras av offentlig rätt. Det kan 
därmed i samverkan driva projekt som t.ex. finansieras med EU-medel. Med ett EGTS kan TEN-
T E12 regionens aktörer stärka och stabilisera sin kompetens inom transportekonomi och 
nordisk transportpolitik.  
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VÄGLEDNING 
FÖR ATT UTVECKLA GRÄNSÖVERSKRIDANDE 

TRANSPORTER OCH INFRASTRUKTUR I NORDEN 

1. Inledning, syfte och målgrupp 

1.1. Vägledningens syfte. Syftet med vägledningen är att ge stöd till aktörer som arbetar 
med gränsövergripande infrastruktur och transporter mellan länder i Norden. Det 
avser således varor i internationell handel och internationella personresor mellan 
nordiska länder. De nordiska länderna bedriver var för sig en egen nationell 
transportpolitik. Implicit i ländernas transportpolitik ingår olika sätt att förhålla sig 
till de övriga ländernas åtgärder inom ramen för deras respektive nationella 
transportpolitik. Det kan gälla punkter i nätverket, t.ex. gränspassager, där nationell 
infrastruktur möts. Det kan även gälla konsekvenser av förändrade transportflöden, 
t.ex. passager genom det egna landet mellan andra länder.        

1.2. Vägledningens målgrupp. Målgruppen är politiker och tjänstemän på samtliga 
administrativa nivåer. Aktörer i vägföreningar, regionala, nationella och 
internationella aktörer. Vägledningen vänder sig även till aktörer i näringslivet med 
intresse för det samlade gränsöverskridande nordiska transportsystemet. 
Vägledningen vänder sig slutligen även till civilsamhällets organisationer. 
Föreningar som vill stärka eller ser en nytta med ett effektivt nordiskt 
transportsystem. Vägledningen har utvecklats som svar på en efterfrågan från 
aktörer som under lång tid verkat för att stärka gränsöverskridande 
kommunikationer i Norden. Exempel ges från stråket TEN-T E12, som binder 
samman Norge, Sverige och Finland i den så kallade Botnia-Atlantica regionen. 

1.3. Vägar och annan infrastruktur. För att förenkla framställningen talas fortsätt-
ningsvis oftast om vägar. De flesta slutsatserna kan överföras till övriga trafikslag 
även om det inte uttrycks explicit i texten. 



 

12 

 

2. Transportpolitik och transportekonomi i nationer 
och gränsregioner 

2.1. Transportpolitik. Som sentida politikområde har transportpolitiken, eller som det 
tidigare benämndes – trafikpolitiken, vuxit fram inom ramen för nationalstaten. 
Kontroll av det nationella territoriet, ett effektivt nyttjande av nationens tillgångar, 
förbättrad rörlighet inom landet och transportsystem för internationell handel, 
makt, säkerhet, militära motiv, mm gjorde att transportpolitiken blev en viktig 
grundsten för att hålla samman, etablera barriärer mot andra nationer och bevara 
kontrollen över nationalstaten och dess politiska arena.  

Trafikpolitik har därmed sina rötter 4-5 000 år bakåt i historien, när hamnar och 
sjöfart var viktigt, men även för att utveckla de första vägnäten där t.ex. varor och 
militär trupp skulle transporteras, när inte sjöfart var möjligt. De geografiskt  
entydiga nationsgränser som finns idag har däremot vuxit fram under de senaste 
tvåhundra åren i takt med att det blivit viktigt att kontrollera territorier och flödet 
av människor och varor.  De är därmed medvetet skapade barriärer för vissa flöden 
men syftar samtidigt till att underlätta för andra flöden att passera. Nationsgränser 
kan upprätthålla eller till och med förstärka ekonomiska och kulturella skillnader 
mellan regioner på var sida om en gräns. Intern makt kan i nationalstaten baseras 
på att upprätthålla barriärer mot omgivningen. 

2.2. Internationell transportpolitik. Inom bland annat FN och EU har initiativ tagits för 
att skapa gemensamma symboler, benämningar, regler m.m. för internationella 
transporter. Det får även effekter för inomnationella transporter. Inom EU är den 
gemensamma transportpolitiken ett politikområde. EU bidrar med finansiering av 
åtgärder i det europeiska transportnätverket som syftar till att minska barriärer 
mellan länderna i EU, öka säkerheten, harmonisera tekniken och etablera ”missing 
links” i det mellannationella nätverket, som uppstått som konsekvens av historiska 
omständigheter.  

2.3. Nationalstaten och nationsgränsen. I enlighet med punkt 2.1 kan således 
nationalstater avstå från transportpolitiskt motiverad samhällsekonomisk 
effektivitet och nyttor från transportnätverket i nationernas gränsregioner för att 
istället uppnå andra övergripande politiska mål för nationen. Om ett långsiktigt mål 
för upprätthållande av nationens barriärer mot andra länder formuleras explicit 
som ett samhällsekonomiskt mål för nationell transportpolitik uppstår inte den 
diskrepansen. Finns sådana mål kan ett samhällsekonomiskt effektivt 
transportsystem i gränsöverskridande regioner således avvika från de krav på 
samhällsekonomisk effektivitet som ställs i centralare delar av ett nationellt 
transportsystem.  
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2.4. Transportekonomi. Transportekonomisk analys har utvecklats sedan 1800-talet för 
att bidra till underlag för prioriteringar mellan olika offentligt finansierade åtgärder. 
Det kan gälla åtgärder relaterade till infrastruktur men även konsekvenser av 
offentliga åtgärder inom andra områden som påverkar transportsystemet. 
Transportekonomins utgångspunkt är att offentliga och andra aktörer har 
begränsade resurser. Åtgärder inom transportpolitiken, t.ex. att bygga 
infrastruktur, är ofta resurskrävande och får långsiktiga effekter. Det kräver att 
åtgärdernas konsekvenser analyseras, kalkyleras och värderas i ett brett 
transportekonomiskt sammanhang. Åtgärder inom offentligt finansierad 
infrastruktur hanteras i korsfältet mellan transportpolitik och transportekonomi. 

2.5. Trafikekonomi och transportekonomi. De två begreppen har använts för att ibland 
beteckna samma sak och i andra sammanhang givits lite olika innehåll. Möjligen ses 
idag logistik och den företagsekonomiska analysen av företagets transporter mer 
som trafikekonomi medan de offentliga insatserna benämns som 
transportekonomi. 

2.6. Gränsregioner och gränsöverskridande regioner. Gränsregioner är regioner i ett 
land med en gräns mot annan nation. Gränsöverskridande regioner är arenor för 
samverkan mellan gränsregioner på båda sidor om en nationsgräns. Det innebär att 
de kan komma att arbeta i disharmoni med övergripande maktambitioner i 
respektive nation om dessa är att bevara nationella gränser och barriärer mot 
omgivande länder.  

2.7. Gränsöverskridande infrastruktur. Aktörer som verkar för åtgärder i 
transportsystemet som överskrider nationalstatens gränser agerar således på en 
transportpolitisk arena som markant skiljer sig från den arena aktörer i 
nationalstatens mer centralt belägna transportnätverk möter. 

2.8. Transportpolitik, tillgångar, fördelningspolitik. Förändringar i infrastrukturens 
nätverk förändrar tillgångars relativa värde och fördelningen av makt. Beslut om 
åtgärder inom transportpolitiken sker därmed alltid på en politisk arena – de är 
resultat av någon form av förhandling eller maktutövning. Åtgärder som stärker 
tillgångarna för en aktör kan stärka eller försvaga andra aktörers tillgångar. 
Transportpolitiska investeringskalkyler är aldrig fördelningsmässigt neutrala.  

3. Infrastruktur är länkar mellan fastigheter  

3.1. Fastigheter och infrastruktur. Fastigheter är lokaliserade. De geografiska gränserna 
för enskilda fastigheter är över tid relativt stabila, därför blir även den nationella 
fastighetsstrukturen relativt stabil. Fastigheters gränser regleras i ett nationellt 
fastighetsregister. Infrastruktur kopplar samman fastigheter och deras nyttjare i 
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nätverk för kommunikation. Infrastruktur syftar till att underlätta transport, handel 
och utbyte mellan fastigheter. Fastigheter är noder och infrastruktur är länkar som 
möjliggör kommunikation i överlagrade nätverk. Aktörer erbjuder olika former av 
service på fastigheter och infrastruktur. 

3.2. Fastigheter ingår i ”klubbar”. Samfälligheter, kommuner, regioner, nationer, 
unioner och handelsområden är klubbar med fastigheter eller individer på olika 
rumsliga nivåer som medlemmar. Sådana klubbar kan investera i och finansiera 
infrastruktur till nytta för fastigheternas ägare och andra individer. I klubben 
förhandlas om hur klubbens tillgångar ska utvecklas, vilka investeringar och andra 
åtgärder som ska prioriteras och hur de ska finansieras.  

3.3. Nationalstaten och fastigheten. För fastigheter är nationalstaten den avgörande 
”klubben”. Nationalstatens fastighetsregister tydliggör ägande och andra 
rättigheter kopplade till fastigheten. Nationalstaten har det yttersta 
våldsmonopolet för att upprätthålla eller förändra fastigheten och dess rättigheter. 
Nationalstatens makthavare har lagstiftande och reglerande makt över fastigheten 
och dess länkar till andra fastigheter.  

3.4. Fastigheter vid nationsgränser. Fastigheter med gräns mot andra nationalstater kan 
inte bilda gränsöverskridande samfälligheter eller andra legala organisationer och 
klubbar utan nationalstatens godkännande. Nationalstaten kan däremot se positivt 
på olika former av samverkan i relationer som inte riskerar att skada nationalstaten. 

3.5. Infrastruktur binder samman fastigheter. Infrastruktur är nät av länkar som ägs av 
en klubb; stat, kommun, samfällighet eller företag. En organisation kan äga 
infrastruktur eller nyttjanderätt till infrastruktur för att hyra ut nyttjanderätter 
(tågstolar, vägkapacitet) till andra aktörer. Investeringen, kostnaden för mark och 
utvecklingen av infrastrukturkapitalet, kan vara betydande i förhållande till 
marginalkostnaden för drift och underhåll per nyttjare. Det är därför vanligen 
fördelaktigt för fastighetsägare att dela på infrastruktur, på transportkapacitet, i 
förhållande till att varje fastighetsägare t.ex. bygger en egen väg till övriga 
fastighetsägare.  

3.6. Infrastruktur kräver mark. Fastighetsägare måste avstå ägande eller nyttjanderätt 
till mark för att ett gemensamt nätverk ska skapas mellan fastigheter. Infrastruktur 
kan vara en egen fastighet eller ett servitut på en fastighet. Infrastrukturens behov 
av mark regleras av köp, lag, andra uppgörelser eller sedvänja.  

3.7. Infrastruktur är delningsekonomi. Som framgått ovan är infrastruktur en del av 
delningsekonomin. Varje nyttjare ockuperar under en tidsperiod en del av en 
kapacitet. Därefter är kapaciteten ledig för andra nyttjare. Infrastruktur är därmed 
inte en kollektiv nyttighet, det är en klubbvara. Tillträde till en kollektiv nyttighet 
kan inte regleras. Tillträde till klubbvaran infrastruktur är vanligen reglerat.  Råder 
inte trängsel hindras inte andra nyttjare, med rätt att nyttja vägen, får att nyttja 
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vägen. För att nyttja infrastrukturkapitalet, t.ex. en statlig väg, kan nyttjaren 
förutom att erlägga en avgift/skatt även behöva fordon som uppfyller krav samt 
själv uppfylla krav och följa normer för samvaron på vägen. Krav som ställs av 
kapacitetens ägare eller lagstiftning.  

3.8. Prissättning av infrastruktur. Marginalkostnaden för nyttjandet av en länk bör 
kännetecknas av ”peak-load pricing”. Investeringar i en länks kapacitet bör därmed 
inte göras till en nivå som innebär att det aldrig blir trängsel under ”peak-perioder”. 
Vid trängsel under topputnyttjande regleras tillgången till knapp vägkapacitet av 
kötid, auktioner, avtal, politisk prioritering eller dynamiskt satta priser för 
nyttjandet av den marginella trafikanten, t.ex. genom vägtullar. Infrastrukturens 
ägare och nyttjaren kan genom en fördelning av skatter och fasta och rörliga avgifter 
dela på investeringskostnaden, på driften och det underhåll som krävs för att 
åtgärda det slitage nyttjaren åsamkar vägkapitalet.  

3.9. Fastighetsutveckling och transportpolitik. När fastigheters ägare och brukare 
formulerar en gemensam transportpolitik är syftet att reglera vilka kriterier som ska 
vägleda prioriteringen mellan olika åtgärder och formerna för beslut om och 
finansiering av de gemensamma investeringarna i nätverkets länkar.  

3.10. Infrastruktur och fastigheters värde. Nyttan av infrastruktur tillfaller till betydande 
del ytterst ägare och nyttjare av fastigheter. Syftet med att åtgärda och bygga 
infrastruktur är att utveckla verksamhet och värdet på de fastigheter som binds 
samman av infrastrukturen. Globala relationer för ägande, beskattning och 
transporter innebär inte att värdet av infrastruktur alltid tillfaller de fastigheter som 
ligger närmast infrastrukturen.  

3.11. Infrastruktur förändrar tillgänglighet. Infrastruktur ger upphov till nyttor och 
finansiella möjligheter för verksamhet på fastigheter. Fastighetens läge, dess 
tillgänglighet, andra egenskaper och därmed alternativanvändningen bestämmer 
hur fastigheten nyttjas och vilka som finner det fördelaktigt att äga och nyttja 
fastigheten. Åtgärder i infrastrukturnätverket förändrar en fastighets tillgänglighet 
till andra fastigheter och därmed fastighetens alternativanvändning. Det påverkar 
dess värde. Fastigheters ägare kan genom hyror och avgifter tillskansa sig räntan av 
trafikanters nyttjande av och klubbens investeringar i infrastruktur.  Ägare av 
infrastruktur med beskattningsrätt kan i sin tur återta räntan från fastighetsägare 
via en fastighetsskatt. 

3.12. Infrastrukturens positiva externaliteter. Värdet på en fastighet kan öka när 
infrastrukturen förbättras i anslutning till en fastighet, även om fastighetens ägare 
och nyttjare inte nyttjar infrastrukturen. Det sker genom att den ökade 
tillgängligheten påverkar fastighetens alternativanvändning.   

3.13. Infrastrukturens negativa externaliteter. En fastighets värde kan reduceras av att 
den eller andra fastigheter får ökad tillgänglighet till följd av åtgärder i 
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transportsystemetet. Det kan gälla buller, utsläpp, barriäreffekter, utsikter, etc.. 
som reducerar fastighetens användningsmöjligheter och antalet intresserade ägare 
och nyttjare.  

3.14. Infrastrukturåtgärder skapar intressekonflikter mellan fastighetsägare och nyttjare. 
Direkta effekter och olika externaliteter påverkar fastigheter. Det ger upphov till 
konflikter som blir underlag för förhandlingar om åtgärders utformning och om 
eventuell kompensation. Offentliga bygglovsprocesser och planlagar med 
översiktsplaner, bygglovsansökningar och möjligheter att överklaga är ett sätt att 
reglera hanteringen av konflikter på fastighetsmarknaden.  

4. Transportpolitik på europeisk, nationell, regional 
och lokal nivå 

4.1. Subsidiaritetsprincipen och infrastrukturansvaret. Beroende på vilka trafikanter 
som huvudsakligen nyttjar en väg, kan ansvar och finansiering av åtgärder på vägen 
ändras. Beslut och finansiering bör enligt subsidiaritetsprincipen ske så nära vägens 
nyttjare som möjligt. Det nationella statliga vägnätet omfattar främst 
mellankommunal nationsövergripande trafik och vägnätet på landsbygden. Det 
kommunala trafiknätet omfattar huvudsakligen tätortsnära inomkommunala 
flöden. Europeiska och nationella vägar kan när de går genom tätorter samtidigt 
bära betydande kommunal trafik. I andra fall kan tvärtom kommunala vägar bära 
betydande nationell och internationell trafik. Vilken administrativ nivå som ska 
ansvara för olika vägar är en förhandling mellan nivåerna. Vägsamfälligheter 
beslutar om trafik inom avgränsade områden med begränsad genomfart, såsom 
sommarstugeområden, villakvarter, vissa landsbygdsvägar, skogsmark, etc.. 

4.2. Regionernas roll. Trafikverket ansvarar för de statliga vägarna i Sverige. Därtill finns 
utpekade ”länsvägar” som Trafikverket ansvarar för. Regioner kan ha nationella 
anslag (Länstransportplaner) för att finansiera insatser i vägnätet i sin region men 
äger inte vägar. De kan ha intressen i eller vara operatörer (kollektivtrafik) i näten.  

4.3. Godstrafik och passagerartrafik. Delar av godstrafiken har ett betydligt större, 
ibland globalt, omland än markbunden passageratrafik. Reguljärt land- och 
sjöbaserat gods kan transporteras över betydligt större avstånd på internationell 
nivå än genomsnittlig passagerartrafik. Godstrafiken är då en  del av den 
internationella handeln. Andra delar av godstrafiken är mycket lokal. Det kan gälla 
distribution till hushåll och företag samt byggrelaterad trafik. Den dominerande 
delen av passagerartrafiken sker i tätare bebyggelse. Närhetsprincipen vid 
finansiering av infrastruktur ger därmed olika omland för långväga gods än för daglig 
arbetspendling.    
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4.4. Europavägar. Europavägar är i varje nation en del av det nationella vägnätet. I 
Sverige har Trafikverket ansvar för europavägarna. Det europeiska vägnätet är ett 
av FNs Europakommission (ECE) system av utpekade vägar som ska binda samman 
och stödja europeiska transportflöden. Transportstyrelen beslutar om s.k. 
vägvisning (skyltning). För att få skyltas som europaväg finns krav på vägens 
standard. Den ska vara belagd, vara minst 8,4 meter bred, inte ha för skarpa kurvor, 
vara huvudled, gå runt tätbebyggda områden, ha kapacitet för att undvika 
köbildning och helst vara motorväg eller motortrafikled. Kraven gäller i första hand 
nybyggda sträckor. Standardkraven har inte alltid följts. I Sverige och Norge är t.ex. 
vägbredden på TEN-T E12 ofta under 7 meter, vägen passerar igenom byar och 
tätorter. I Finland utgörs istället ungefär 20 mil av TEN-T E12 av motorväg. 

4.5. Europeiska stråk för transporter och tätorter. När nationella och europeiska vägar 
passerar bostads- och handelsområden i kommuner, i tätorter eller byar, tydliggörs 
en konflikt mellan de övergripande nätverkens behov av stabila högre hastigheter i 
sammanhängande stråk, trafikens externa effekter och behovet av låga hastigheter 
och säkra miljöer för övriga trafikanter i det kommunala nätverket. Det kräver 
förhandlingar mellan parterna på olika nivåer om hur stråk ska dras, regleras och 
gestaltas. 

4.6. Funktionellt prioriterat vägnät (FPV). Svenska trafikverket har identifierat ett vägnät 
som är ”viktigast för tillgänglighet ur ett nationellt och regionalt perspektiv”. TEN-T 
E12 ingår i FPV. Internationellt viktiga vägar ska ingå i FPV.      

4.7. Trafikverkens prognosmodeller över framtida trafik på regional nivå. 
Gränsöverskridande infrastruktur har vanligen stor betydelse för ett gränsregionalt 
omland. När det gäller godstransporter är genomgående de nationella 
godstransportmodeller som används för att prognostisera framtida godsflöden 
svåra att använda för analys av såväl internationellt gränsöverskridande som 
regionala och mellanregionala flöden. På passagerarsidan är situationen något 
bättre - speciellt i Norge. 

5. Gränsöverskridande transportvägnät 

5.1. Vägar som passerar administrativa gränser. Beslut om standard och åtgärder på 
båda sidor om en administrativ gräns kan hanteras ad hoc eller i en formaliserad 
process. Är trafiken över en administrativ gräns betydande kan en sammanslagning 
ske av vägförvaltningen på båda sidor om gränsen. I praktiken flyttas förvaltningen 
av vägen upp en administrativ nivå, t.ex. från kommun till stat. Broar över 
nationsgränser kan istället läggas i bolag.    
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5.2. Den europeiska och nordiska nivån. På de europeiska och nordiska nivåerna finns 
inget ägande av vägkapital. EU och Nordiska rådet kan verka för åtgärder i vägnätet 
över nationsgränser men inte fatta beslut. Nordiska rådet har som vision att Norden 
ska vara världens mest integrerade region. Nordiska rådet avskaffade sitt 
ministerråd för nordiska transporter år 2005. Nordiska rådet gör flera insatser för 
att minska gränshindren i Norden. Arbetet kan dock uppfattas som splittrat och 
relativt starkt beroende av de nationella regeringarnas och trafikverkens vilja och 
insatser.  

5.3. Nationella vägar över kommungränser inom länder. Ansvaret för vägar mellan 
kommuner är med undantag för kommuner i större städer vanligen antingen 
nationellt (länsvägar, riksvägar, europavägar, etc.) eller enskilt (skogsägare och 
samfälligheter). De kommungränsöverskridande vägarna i mindre kommuner blir 
därmed en del av trafikplaneringens mer eller mindre formaliserade processer på 
nationell nivå. Samråd kombineras med effektkalkyler (Samlad effektbedömning) 
och olika bidrag (bärighet, skogsbilvägar, enskilda vägar).  

5.4. Nationella vägar över nationsgränser. I Sverige är de flesta vägar med betydande 
trafikflöden som passerar en nationsgräns en europaväg. Undantag finns. Länsväg 
1088 över Skalmodal till Norge i Västerbotten med ett medeldygnsflöde på mellan 
60-250 fordon, är exempel på en nationsgränsöverskridande väg som inte är 
europaväg. Riksväg 95, med ett medeldygnsflöde mellan 175-850 fordon, är inte 
europaväg. 

5.5. Nationella eller europeiska standardkrav på europavägar. I Sverige genomför 
Trafikverket en investeringskalkyl, ”Samlad effektbedömning”, inför beslut om 
åtgärder på europavägar, för att ställa kostnader för åtgärder mot en förväntad 
samhällsnytta. En sådan kalkyl kan resultera i att Trafikverket väljer en lägre 
standard på en gränsöverskridande europaväg än den standard som påbjuds av FNs 
europavägssystem. Förväntade låga flöden relativt åtgärders kostnad kan vara 
motiv för Trafikverket att välja en lägre standard. 

5.6. Beslut om åtgärder i gränsregioner. Det svenska Trafikverket får riktlinjer av 
regering och riksdag för vilken typ av åtgärder som ska genomföras i det statliga 
vägnätet. I kalkyler för åtgärder (Samlad effektbedömning) i Sverige ingår de 
genomsnittliga värderingar som svenska trafikanter uttryckt i enkäter m.m. av 
nyttan med en åtgärd och åtgärdens konsekvenser i Sverige. Norska Statens 
Vegvesen gör motsvarande analyser för Norge, så även i Finland. Kalkylerna 
beräknar nyttan av en åtgärd enligt respektive lands genomsnittliga effekter och 
värderingar. Ingen anpassning sker till skillnader i värdering hos trafikanter från 
olika regioner i olika länder och hänsyn tas inte fullt ut till åtgärdens effekter bortom 
nationsgränsen.   

5.7. Trafikantnytta vid gränspassage. Inom ett land antas alla trafikanter värdera en 
transport enligt nationens genomsnittliga preferenser, värderingar och andra 
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”effektsamband”. När vägtrafikanter passerar en nationsgräns ändras i en 
investeringskalkyl värdet av deras nytta av en åtgärd på vägen från den 
genomsnittliga nyttan i det land de färdas från, till den genomsnittliga nyttan i det 
land de kommer till. Den genomsnittliga värderingen av åtgärder skiljer sig vanligen 
mellan länderna. 

5.8. Europavägarnas policyutrymme. Diskrepansen mellan standardkraven enligt FN och 
standarden som föreslås enligt den samlade effektbedömning som respektive 
väghållare i Norden gör inför en åtgärd skapar ett policyutrymme för de aktörer som 
vill genomföra åtgärder på gränsöverskridande europavägar. Gapet mellan 
europavägsstandard och standard enligt nationella bedömningar kan 
gränsregioners aktörer använda i förhandlingar med nationella beslutsfattare. 

6. Investeringskalkyler för gränsöverskridande 
transportsystem 

6.1. Transportsystem blir aldrig perfekta. Geografiska avstånd för gods- och 
persontransporter kan inte byggas bort. Fastigheters ägare och nyttjare strävar i 
den miljön efter att reducera avståndets friktion, öka transportens säkert, minimera 
transportskador samt minska störningar och annan påverkan på andra fastigheter. 
Vilka åtgärder ska genomföras? Vilken budget finns? Vad är den alternativa nyttan 
av tillgängliga medel? Frågorna är de samma för offentliga investeringar i 
infrastruktur, som för investeringar i ett företags logistiksystem eller vid andra 
investeringar, t.ex. de hushållen gör i sina val av boende och transportmedel. 

6.2. Finansiering och nyttan av ett projekt. Det beslutsmässiga avståndet mellan nyttjare 
och finansiär är den huvudsakliga skillnaden mellan hushållet, företaget och den 
offentliga beslutsfattaren. För offentligt finansierade åtgärder är inte alltid 
kopplingen mellan skattebetalningskollektivet, de som uttrycker en betalningsvilja 
för en åtgärd och den som väljer att trafikera en åtgärdad länk, nära och direkt. I 
hushållets beslutsfattande är den kopplingen direkt. Är det finansierande 
skattekollektivet utspritt och stort, samtidigt som effekterna av en åtgärd är 
koncentrerad till en plats, desto större incitament har aktörer på den platsen att 
agera för att genomföra åtgärden. Nyttan av projektet blir relativt koncentrerad 
medan kostnaderna fördelas över ett större kollektiv. Subsidiaritetsprincipen 
motiverar därmed medfinansiering från de nyttjare och fastighetsägare som har 
störst fördel av åtgärden.  

6.3. Medfinansiering, betalningsvilja och nytta. En aktör som inte störs av en åtgärd och 
som inte krävs på medfinansiering, är vanligen a priori positiv till en åtgärd som ökar 
aktörens valmöjligheter. Aktören kan även uttrycka en principiell betalningsvilja. 
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Åtgärden ger aktören en option inför framtiden som kan realiseras i en nytta. En 
mindre och avtalad medfinansiering kan i det läget vara större än optionsvärdet av 
den eventuella åtgärden och reducera aktörens vilja att uttryckta en överskattad 
betalningsvilja.  

6.4. Två sätt att identifiera betalningsvilja vid offentlig finansiering. Betalningsviljan för 
en offentligt finansierad åtgärd kan uttryckas av skattebetalarkollektivet via 
politiska val inom den klubb skattebetalarkollektivet tillhör. Valda ledamöter 
förhandlar, rangordnar och beslutar om vilka åtgärder som ska genomföras. 
Alternativt utser valda politiker en vägförvaltare, ger direktiv och tilldelar denne en 
budgetram. Vägförvaltaren beslutar självt enväldigt eller frågar trafikanter och 
fastigheters brukare direkt om deras förväntade nytta och nyttjande av en väg eller 
järnväg där en åtgärd planeras samt vilken deras betalningsvilja är för den 
planerade åtgärden. Olika åtgärder rangordnas av vägförvaltaren på grundval av 
givna direktiv och investeringskalkyler som ställer nyttan av åtgärder mot 
åtgärdernas kostnader. Åtgärder genomförs inom budgetramen. Trafikanter och 
fastighetsbrukare är i det fallet inte alltid representativa för det 
skattebetalarkollektiv som finansierar åtgärderna och ytterst avstår egen 
konsumtion. Genom tydliga direktiv för hur åtgärder ska rangordnas, konflikter 
hanteras och fördelningsfrågor lösas kan politiker öka matchningen mellan 
vägförvaltarens beslut och politikens önskningar. Ytterst kan vägförvaltarens 
rangordning presenteras för politiken som därefter beslutar efter att justeringar 
gjorts i rangordningen för att svara mot politikens och skattebetalarkolletivets vilja.  
För att politikens vilja ska motsvara skattebetalarnas vilja, ställs höga krav på valet 
av politiker och hur beslut fattas av dessa. Det är inte säkert att endast en unik 
rangordning är möjlig att erhålla i en sådan valprocess.      

6.5. Beslutsfattande inom transportpolitik. I Sverige används en kombination av 
metoderna som diskuteras ovan. Trafikanter uppger sina preferenser och sin 
betalningsvilja i undersökningar. Det ger i kalkyler en samlad trafiknytta som 
tillsammans med statistiskt eller politiskt bestämda externa effekter ställs mot en 
åtgärds kostnad. Det ger väghållaren en lista med prioriterade större projekt. Listan 
är en delmängd av samtliga bedömda projekt. De av svenska medborgare valda 
politikerna förhandlar och fattar därpå det slutliga beslutet om de större projekt 
som ska genomföras. De förhandlingarna behöver inte följa väghållarens 
prioriteringar. Mindre projekt beslutar väghållaren om efter givna övergripande 
politiska riktlinjer och efter dialoger med lokala och regionala politiker, offentliga 
och privata aktörer.  

6.6. Alternativanvändningen av transportpolitikens resurser och budgetrestriktionen. 
Offentliga och privata aktörer har så gott som alltid en budgetrestriktion relativt det 
man vill genomföra. Budgeten för varje åtgärd representerar framtida kostnader 
som alltid har en alternativanvändning i transportsektorn eller i samhället i övrigt.   



 

21 

 

6.7. Samhällsekonomisk effektivitet i det svenska transportsystemet. Det övergripande 
transportpolitiska målet är att åtgärder ska vidtas som säkerställer en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela Sverige. Därtill finns ett antal funktionsmål. Ett av 
funktionsmålen är att tillgängligheten ska förbättras mellan regioner och mellan 
Sverige och andra länder. Alla åtgärder i transportsystemet ändrar den relativa 
tillgängligheten för aktörer i olika noder. Några får det relativt bättre medan andra 
får det relativt sämre. Det påverkar den  relativa värderingen av tillgångar i noderna. 
Trafikpolitiken har därmed en förmögenhetsomfördelande effekt. I den 
samhällsekonomiska kostnads- och intäktsanalysen ska enligt Kaldor-Hicks kriteriet 
en förmögenhetsomfördelande åtgärd genomföras om projektet (med betydande 
sannolikhet)7 uppvisar ett positivt samhällsekonomiskt netto och förlorarna kan 
kompenseras. En kompensation behöver däremot inte genomföras och ett projekt 
som motiveras med Kaldor-Hicks kriteriet kan ha tydliga förlorare. Kriteriet kan 
därmed inte användas för att enkelt motivera att en minoritets intresse negligeras. 
Det kan istället tas som utgångspunkt för en politisk förhandling om olika alternativa 
åtgärder för att eventuellt tillgodose minoritetens intressen. Om samma minoritet 
upprepade gånger ställs åt sidan kan det leda till att den finansierande och 
beslutande klubben (t.ex. en nation) splittras.   

6.8. Investeringskalkyler. Offentliga och privata åtgärder i transport- och logistiksystem 
bör baseras på investeringskalkyler. Svenska Trafikverket benämner dessa för 
”Samlad effektbedömning”. En samlad effektbedömning är en sammanställning 
över en åtgärds samtliga sannolika intäkter och kostnader under dess livscykel inom 
nationen samt de risker och osäkerheter som kännetecknar bedömningen. Inför ett 
beslut görs en nuvärdesberäkning av framtida intäkter och kostnader. Osäkerheten 
om utvecklingen ökar givetvis med projektets planerade livslängd. Prognoser 
baserade på historisk utveckling riskerar att missa framtida strukturella 
förändringar, de kan skapa spårberoenden. Samtidigt är de stora kostnaderna för 
att ändra infrastrukturens nät i sig strukturbevarande. Jämförelser ska göras med 
utvärderingar av utfallet av tidigare kalkyler.  

6.9. Kostnader för en åtgärd. En åtgärds kostnader infaller i närtid och är vanligen lättare 
att prognosticera än åtgärdens framtida nyttor. Erfarenheten pekar på att 
betydande kostnadsöverdrag ändå kan ske. Risker är förknippade med möjligheten 
att passera hinder, t.ex. tunnlar och brofundament. Formerna för upphandling och 
tillgången på entreprenörer påverkar den faktiska kostnaden. Aktörer som vill 

                                                      
7  Frågan om sannolikheten för ett positivt netto diskuteras i litteraturen inte i samband med att kriteriet 

diskuteras. När det gäller infrastruktur är effekterna både kort- och långsiktiga varför konfidensintervall 
bör kopplas till varje utsaga om storleken på den samhällsekonomiska nettonyttan och hur den 
kommer att fördelas på olika aktörer över tiden. Osäkerhet kan även medföra att olika grupper uppvisar 
betydande skillnader när det gäller uppfattningen om såväl det förväntade värdet samt 
konfidensintervallet för ett projekt.  
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genomföra ett projekt har alltid intresse av att inte räkna med kompletterande 
åtgärder och följdinvesteringar till projektet i effektbedömningen. 

6.10. Nyttan och intäkten för en åtgärd. En åtgärds nyttor infaller under en åtgärds 
livscykel, från några år till 40 år eller mer. Storleken på diskonteringsräntan i en 
kalkyl kan vara avgörande för om en åtgärd ska genomföras eller ej samt för 
rangordningen mellan olika åtgärder. Med en positiv diskonteringsränta blir nyttor 
direkt efter att åtgärden är färdigställd och vägen eller järnvägen tas i bruk mycket 
viktiga för kalkylens utfall. Förseningar, tekniska fel, behov av uppföljande 
kompletteringar som reducerar trafikvolymen efter ”invigningen” får betydande 
effekter för det samlade utfallet. En korrekt uppskattning av storleken på den 
förbättring som erhålls av en åtgärd på en väg, antalet trafikanter före och antalet 
efter åtgärden genomförts, är avgörande för storleken på den samlade 
samhällsekonomiska nyttan och dess fördelning över skattekollektivet.  

6.11. Avvägningen mellan tidsvinst, säkerhet och miljö. Generellt ökar tidsvinster med 
ökad hastighet medan säkerheten minskar med ökad hastighet. De globala och 
lokala miljöexternaliteterna kan öka med hastigheten men även vara beroende av 
vägens belägenhet i förhållande till tätorter, etc.. För en väg med given standard 
och i en given omgivning är den optimala hastigheten där en marginellt ökad 
tidsvinst precis elimineras av en marginellt minskad säkerhet och ökade 
miljöexternaliteter. Den optimala hastigheten bestäms i en samhällsekonomisk 
investeringskalkyl, dvs. en samlad effektbedömning,  av trafikanter och politikers 
sammanvägda genomsnittliga värdering av tidsvinster, säkerhet och 
miljöexternaliteter. Ökar det statistiska värdet av ett liv och därmed den 
samhällsekonomiska kostnaden för en olycka, reduceras den optimala hastigheten 
på samtliga vägar. Värderas tidsinbesparing vid transporter högre, ökar den 
samhällsekonomiskt optimala hastigheten.  

6.12. Åtgärder som ändrar vägens standard. Genom att bygga en säkrare och 
bullerreducerad väg kan hastigheten höjas vid oförändrade värderingar av tid, 
säkerhet och miljö. För att det ska vara samhällsekonomiskt effektivt måste det 
existerande och tillkommande flödet på vägen vara så stort att värderingen av 
trafikanternas samlade tidsvinster täcker kostnaden för åtgärden.      

6.13. Samlade effektbedömningar baseras på förväntningar och prognoser. För en given 
åtgärdskostnad är det generellt lättare att få ett positivt resultat av en åtgärd vid 
ett förväntat ökat flöde än vid ett oförändrat flöde. Vid ett förväntat lågt 
flödestillskott måste en åtgärd avsevärt förbättra  sträckans egenskaper. Vid stora 
flöden har en mindre förbättring lättare att medföra en positiv kalkyl än vid små 
flöden. 

6.14. Förväntade framtida flöden. En vägsträcka med konstant eller vikande flöde omges 
vanligen av stark konkurrens från andra vägsträckor och kommunikationsalternativ, 
eller av vikande efterfrågan från de fastigheter som bildar de noder som starkast är 
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kopplade till vägsträckan. En prognos för ökade flöden på en stagnerande sträcka 
måste göra det troligt att konkurrensen från andra alternativ inte ökar eller att 
efterfrågan på transporter kommer att öka.   

6.15. Förväntade flöden för gränsöverskridande vägar. Nationalstaternas starka fokus på 
interna nätverk medför att gränsöverskridande passagerarflöden i relativa termer 
ofta är svaga. Godstransporter är däremot ofta internationella. Passagerartrafik för 
gränshandel och fritid är andra barriäröverskridande flöden. Det är områden där 
potential finns till ökade flöden vid förbättringar i transportsystemet. Det är även 
flöden som på grund av valuta- och skatteeffekter kan vara besvärliga att 
prognosticera. Ett över tiden växande flöde gör det emellertid lättare att motivera 
en prognos för fortsatt växande flöden.     

6.16. Kalkyler för privata eller offentligt finansierade åtgärder. En kalkyl för en med 
skatter finansierad åtgärd ska ta hänsyn till samtliga effekter för skattekollektivet. 
Systemeffekter, externaliteter i och utanför transportsystemet, systemredundans,  
omlokalisering av tillgångar mellan platser samt fördelningseffekter i 
beskattningskollektivet är viktiga delar i en sådan samhällsekonomisk kalkyl. I en 
privat kalkyl är effekterna för finansiärer och ägare det avgörande.   

6.17. Effekter vid sidan om den åtgärdade transportlänken. I en traditionell 
transportekonomisk/trafikekonomisk kalkyl räknades enbart de nyttor som 
uppstått för trafikanterna på den väg där en åtgärd vidtagits. De nyttorna kan under 
vissa villkor spegla samtliga nyttor i samhället. Villkoren för att detta ska ske är 
däremot mycket restriktiva. Vanligen krävs istället en transportsystemanalys över 
en större del av det transportsystem som omger den åtgärdade länken. Det kan visa 
hur trafikanter i andra delar av nätverket antingen vinner eller förlorar, får ökade 
eller minskade nyttor av en åtgärd. Dessutom kan effekter av omlokalisering av 
tillgångar, prisförändringar, skatteeffekter och stordelsfördelar i nodernas 
ekonomier utanför transportsystemets länkar medföra  att nyttan för hela 
skattekollektivet skiljer sig från de som trafikanterna upplever. Även här kan 
fördelningseffekter uppstå. En åtgärdskalkyl måste kunna visa på att sådana 
effekter av betydelse inte kommer att uppstå för att den traditionella kalkylen ska 
kunna motiveras.  

6.18. Evidens och de transportekonomiska kalkylernas osäkerhet. Tillförlitligheten i en 
transportekonomisk kalkyl kan endast relateras till evidens från utfallet från tidigare 
kalkyler. För vissa typer av åtgärder torde möjligheten att beskriva utfallet på den 
åtgärdade länken vara relativt gott. För andra åtgärder är utfallet  betydligt mer 
situationsspecifikt, kännetecknas av högre risk och måste ha stöd av evidens eller 
tydliga visioner och ett för framtida skattebetalare identifierat politiskt ansvar. 

6.19. Åtgärder och tillväxt. Infrastrukturinvesteringar anses ofta vara av godo för en plats 
och skapa långsiktig tillväxt. Åtgärden antas öka företags lönsamhet, öka export och 
attrahera humankapital. Historiska studier visar givetvis att infrastruktur även kan 
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öka konkurrensen, öka importen och att transportsystem gör de möjligt för folk att 
flytta.  

7. Det gränsöverskridande transportsystemets 
egenskaper och samlad effektbedömning på 
regional nivå 

7.1. Transportsystemets egenskaper. I nationella vägdatabaser (NVDB) och 
motsvarande sammanställningar finns relativt god tillgång till information om 
egenskaper hos ett transportsystem. Väg TEN-T E12 i Sverige och Norge har till 
exempel långa sträckor med vägbredd under 7 m. Det är en vägbredd där möten 
mellan lastbilar och bussar erbjuder begränsade säkerhetsmarginaler. Väg TEN-T 
E12 har i sin svenska del därför av Trafikverket till större del klassificerats som en 
väg med låg säkerhet. 

7.2. Synliggör brister i transportsystemet. Ska en vägsträcka åtgärdas i något avseende 
av svenska Trafikverket, krävs att Trafikverket uttryckt att det finns en ”brist”. Det 
krävs därför att någon uppmärksammat Trafikverket på ”bristen” eller att 
Trafikverket självt gjort det.  

7.3. Samlad effektbedömning. Inför beslut om en åtgärd bör svenska Trafikverket ha 
gjort en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att undersöka olika alternativa lösningar, följd 
av den ovan nämnda Samlade effektbedömningen (SEB). Som nämnts tas i de 
bedömningarna inte hänsyn till effekter bortom nationsgränsen. Det kan upplevas 
stå i strid med det transportpolitiska målet om förbättrad tillgänglighet mellan 
Sverige och andra länder. 

7.4. Alla brister blir inte åtgärdade. Av alla identifierade brister går några vidare till en 
ÅVS. Här kan kommuner och regioner vara aktiva och föreslå och prioritera en ÅVS 
för brister där förutsättningarna är sådana att åtgärder kan bli aktuella. Storleken 
på faktiskt och förväntat trafikflöde relativt trafikflödets hastighet, olyckor och 
incidenter samt miljöexternaliteter är några faktorer som kan påverka beslut om en 
ÅVS.      

7.5. Att mäta trafikflöden. Förnärvarande finns inte data över trafikflödet varje timme 
på samtliga transportlänkar i Norden. För linjebundna transporter är det lättare att 
mäta antalet fordonsrörelser. Däremot kan antalet resenärer samt deras start- och 
målpunkter vara företagsinterna. I vägnätet finns på några platser fasta mätpunkter 
som kontinuerligt registrerar flöden. I övriga vägnätet görs periodvisa mätningar på 
utvalda platser med s.k. slangmätning. Med hjälp av data från sådana mätningar 
uppskattas en årlig trafikfördelning för den typ av väg och trafikflöde mätningen 
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gäller. Fördelningen används för att beräkna en uppskattade genomsnittlig 
årsdygnstrafik (ÅDT). ÅDT är ett genomsnitt för en vägsträcka under ett år. Vanligen 
görs inte årliga uppdateringar av ÅDT på varje vägsträcka.      

7.6. Trafikflödets variation. Trafikflödet på en väg varierar i flera aseenen. Högsta 
trafikflödet kan kraftigt överstiga värdet på ÅDT. Minsta flödet kan givetvis vara 
betydligt under ÅDT. Långsiktigt förändras flödet mellan år som funktion av den 
ekonomiska aktiviteten i samhället generellt, tillgången till fordon, driftskostnader 
och den ekonomiska utvecklingen där trafiken genereras. Flödet varierar  
säsongsmässigt. Vanligen är trafiktoppen på sommaren. Undantag är vägar mot 
vinterturistorter där det även finns en topp under perioden februari-april. Även 
vägar som huvudsakligen nyttjas för arbetspendling kan utgöra undantag. Där kan 
trafikflödet minska eller vara konstant under juli. Trafikflödet varierar under ett 
dygn. Dygnsfördelningen varierar i sin tur med veckodag och månad på året.    

7.7. ÅDT, hastighet och säkerhet. Beroende på vägens kapacitet kan det maximala 
trafikflödet på en väg leda till trängsel och reducerade hastigheter. Typen av olyckor 
förändras med förändrad hastighet och trafikflödets rytm. 

7.8. Godsflödets storlek. Antalet lastbilar på en väg ingår i ÅDT. ÅDT säger däremot inget 
om vilken typ av gods som transporteras på en lastbärare, varifrån godset kommer 
och var det ska transporteras. Sådan information är av intresse av flera skäl. Det kan 
underlätta för ägare av logistikcentraler att identifiera framtida transportupplägg. 
Informationen används även för att prognosticera framtida godsflöden som 
funktion av utvecklingen för olika branscher och arbetsställen. Företagsspecifika 
godsflöden är däremot ofta företagsinterna och viktig information ur företagets 
konkurrensperspektiv.    

7.9. Godsflödesdatabaser. Erfarenheterna pekar på att det är en svår uppgift att på kort 
tid skapa regionala godsdatabaser som beskriver transportflödens ursprung och 
målpunkter. Det kräver nära kontakter med många aktörer för vilka ett valt 
transportupplägg kan vara en konkurrensfördel och därför ska hållas 
företagsinternt. Därför bör en etablering av kunskap om godstransportflödet göras 
på lång sikt, kunna följas upp, säkras för att de stora flödena blir kartlagda samt 
säkras för personalomsättning i den kartläggande organisationen. Kommunala 
näringslivsenheter som i andra sammanhang har en kontinuerlig kontakt med 
företagen i regionen kan därför vara centrala vid insamling av flödesdata. Ett lokalt 
engagemang kan säkra att bortfallet minimeras och att de avgörande flödena 
kartläggs. Fordonsflödesmätningar mm, som ÅDT mätningar, kan ge övergripande 
information om flödet som enskilda kartläggningar kan kalibreras mot.   

7.10. Godsdatabaser och godstransportråd. Ett alternativ till kostsamma kartläggningar 
av godsflöden och etablerandet av godsdatabaser är att ta initiativ till ett 
godstransportråd för det gränsregionala stråket. Dialogen i ett godstransportråd 
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kan både ge kunskap om hur stråket används, vilka varor som transporteras, 
identifiera brister och lyfta förslag till utveckling och insatser. 

7.11. Nordiska modeller för prognoser och nyttoberäkningar i transportsektorn. I Norge, 
Sverige och Finland finns ett betydande antal modeller för prognoser av framtida 
flöden och för att beräkna nyttor av åtgärder. Bland modellerna kan nämnas 
EFFEKT, EVA, IVAR3, NTM, SAMPERS, LOGISTIKKMODELLEN, SAMGODS och FRISBE. 
Flera av modellerna ska göra liknande kalkyler, men ger något olika resultat. Vid 
analyser av gränsöverskridande stråk kan denna mångfald och olikheter i olika 
nationers modellstruktur givetvis bidra till ett bredare underlag. Men eftersom varje 
land endast använder sina egna modeller, finns en risk att kalkylresultaten istället 
blir systematiskt bristfälliga och otydliga för de aktörer som arbetar med 
gränsöverskridande transporter och infrastruktur. Skillnader mellan modeller och  
deras utfall mellan länder i norden riskerar i sig att bli en barriär för dialog om 
åtgärder i det gränsöverskridande stråket.  

7.12. Transportpolitiken lider av bristande utvärdering. Inom transportpolitiken görs en 
betydande mängd samlade effektbedömningar och investeringskalkyler. Däremot 
utvärderas gjorda kalkylers nytto- och intäktssidor mer sällan. Allt oftare utvärderas 
faktiska kostnader mot kalkylerade kostnader för åtgärder. Det har ökat 
kostnadsmedvetenheten. En motsvarande analys av storleken på nyttorna och var 
de uppstår görs inte lika ofta. Det innebär att viktiga aspekter av de modeller som 
ligger till grund för nyttokalkyler och som politiskt motiverar olika insatser inte 
utvärderas och korrigeras. Lärande i transportpolitiken blir i det avseendet eftersatt. 

7.13. Företagsetablering och företagsnedläggning. Fördelen med en långsiktig 
systematisk transportplanering är att den kan leda till effektiv resursanvändning  
och nationell jämförbarhet av kalkyler för olika åtgärder. Nackdelen är att 
långsamma stabila planeringssystem inte hinner med att hantera snabba 
förändringsprocesser i samhällsekonomin, t.ex. större investeringar i näringslivet. 
Gränsregionala företrädare bör vara vaksamma på det faktum att 
planeringssystemen har svårt att hantera etableringar som är stora i relation till 
transportsystemets kapacitet och standard samt existerande transportflöden.  

7.14. Transportmodeller på regional nivå. De regionala och gränsöverskridande nivåerna 
är ofta trafikverkens akilleshäl inom modell och kalkylvärlden. Gränsregionala 
företrädare bör kräva att trafikverken utvecklar gods- och passagerarmodeller samt 
kalkylmetoder som är funktionella för deras behov av analyser.  

7.15. Nationella och regionala åtgärdsvalskalkyler. Nyttor av åtgärder kommer att uppstå 
på olika platser i ett nätverk medan kostnaderna kan belasta skattebetalare med en 
annan regional fördelning. Det är viktigt att den gränsregionala aktören gör skillnad 
mellan internationella, nationella och regionala nytta-kostnadskalkyler för att 
förstå hur avkastning och kostnader från ett projekt fördelar sig mellan olika 
intressenter. 
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7.16. Regionala effektparametrar. Trafikverken arbetar med genomsnittliga nationella 
parametrar för trafikanters värderingar och externa effekter sina kalkylmodeller. 
Gränsregionala företrädare kan prova att göra beräkningar med regionala 
effektparametrar och värderingar eller de parametrar som speglar nyttan för 
trafikanter från olika nationer. Det kan innebära att egna studier görs av hur 
trafikanter i regionen värderar tidsvinster, säkerhet, etc. Speciellt när det gäller 
godstransporter kan värderingen av tid vara mycket icke-linjär samt situations- och 
tidtabellsbunden. I vissa sammanhang är en försening hanterbar medan  den skapar 
kostnader och stora följdeffekter för ett leveransflöde i andra situationer. 

8. Det gränsöverskridande stråkets organisation 

8.1. Transportpolitiken som politikfält. Transportpolitikens innehåll och utfall i form av 
åtgärder längs ett stråk är vanligen ett långsiktigt arbete med sakargument, politisk 
dialog, samverkan, prioriteringar och försök att skapa en starkare politisk väljarbas. 
Som politikområde är transportpolitiken relativt unik i det att aktörer ofta har lätt 
att organisera sig för att förhindra eller för att driva lokala och regionala projekt.  

8.2. Statliga nätverk och lokala effekter. En betydande del av transportsystemet är 
statligt samtidigt som t.ex. en betydande del av persontransporterna är lokala och 
regionala. Vinsterna av åtgärder blir därmed ofta lokala medan kostnaderna 
fördelas på ett större kollektiv. Allmänheten och många politiker har en uppfattning 
att en förbättrad infrastruktur i deras närregion oftast är fördelaktig för 
utvecklingen.    

8.3. Val av organisation för det gränsöverskridande stråket. Regioner och företrädare för 
infrastrukturåtgärder har valt olika organisationsform beroende på tradition och 
historik. Framgången beror givetvis på projektets kalkylmässiga styrka inom 
transportplaneringen, organisationens kommunikationsförmåga och förmåga att 
komma in i nationella och regionala beslutsprocesser. Finns ett historiskt samarbete 
etablerat i gränsregionen kan det vara en stark utgångspunkt. Finns inte det kan  ett 
arbete i bolagsform vara att föredra.  

8.4. Gränsöverskridande europaväg. För gränsöverskridande stråk som är europavägar 
erbjuder bildandet av ett EGTC (European Grouping for Territorial Cooperation, 
även benämnt EGTS, Europeisk Gruppering för Territoriellt Samarbete) ett unikt 
alternativ. Ett EGTC/EGTS är ett gränsöverskridande samarbete med länder och 
lokala administrativ enheter som får en legal status inom EU. Erfarenheterna i 
Norden är begränsade. Organisationsformen är vanligare i Centraleuropa. 
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8.5. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet. Nordiska rådet ger stöd till 
gränsregioner och gränsöverskridande samverkan men har i övrigt ingen stark 
transportpolitisk verktygslåda.     

8.6. Länken och fastigheterna i noderna. Ett växande inslag i argumentationen för 
åtgärder i stråk är att betona kopplingen till fastighetsmarknaden. I Stockholms- 
och Sverigeförhandlingarna var bostadsbyggande ett viktigt motiv och krav för att 
satsa på höghastighetståg. Det betonar hur viktigt det är att tydliggöra var vinsterna 
av en förbättrad länk förväntas uppstå och att precisera vilka åtgärder som kan 
vidtas för att en så stor del av vinsterna ska tillfalla den gränsöverskridande 
organisationens region.  

9. Utbilda, bygg kompetens och etablera relationer 

9.1. Behovet av kompetens. Prioritering av åtgärder inom transportpolitiken inbegriper 
en mängd olika kompetenser; ingenjörer, planerare, jurister, logistiker, 
nationalekonomer, företagsekonomer, etc. De områden där den största 
diskrepansen finns mellan trafikverkens kompetens och de regionala och 
kommunala aktörernas kompetens är inom transportekonomi generellt samt 
kunskap om modeller för prognoser och investeringskalkyler. I transportpolitiken är 
investeringskalkyler och prognosmodeller av framtida flöden i transportnätverken 
viktiga ingångsvärden.    

9.2. Skapa kompetenscentra. För att driva och leda dialogen med trafikverken, andra 
myndigheter och politiker om det aktuella läget i stråket, om samhällsekonomiska 
kalkyler och flödesprognoser bör de gränsregionala organisationerna knyta till sig 
kompetens eller bilda nätverk av kompetens. Dessa bör knytas nära de 
gränsregionala aktörernas organisationer och dess ledning.      

9.3. De gränsregionala aktörerna och nytto-kostnadskalkyler. Gränsregionala aktörer 
som arbetar med utveckling av ett stråk bör ha kompetens att göra egna kalkyler 
för standardförbättringar på olika sträckor längs ett stråk.    

9.4. Arbeta nära trafikverken. Trafikverken och dess föregångare har inte alltid förmått 
kommunicera och föra en konstruktiv dialog med regionala och gränsöverskridande 
aktörer. Fortfarande är t.ex. analyser på den regionala nivån eftersatt inom  svenska 
Trafikverket. De gränsöverskridande flödena mellan nationerna i Norden är även 
försummade. De gränsöverskridande regionala aktörerna bör trots det etablera 
dialog med trafikverken för att utveckla deras förståelse för det gränsöverskridande 
stråkets speciella förutsättningar och för att utveckla relevanta analysmetoder. 
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9.5. Trafikverken är myndigheter som styrs av nationell trafikpolitik. Beslut om 
investeringar i infrastruktur är transport-, tillväxt- och fördelningspolitik. 
Transportpolitiken beslutas av riksdagen. Transportpolitik är en politisk förhandling 
mellan regionala företrädare inom en nationell klubb med gemensamma och 
motstridiga intressen. De gränsöverskridande aktörerna bör därmed även ha en 
nära dialog med politiska representanter på samtliga nivåer.  

9.6. Nyttan av transporter, stråk och infrastruktur materialiseras på fastigheter. Avsikten 
med åtgärder för att höja standarden på länkar mellan fastigheter i en region och 
mellan dessa och omvärlden är ytterst att öka regionens samlade fastighetsvärde. 
En starkare fastighetsmarknad med fler och mer värdefulla fastigheter kan i sin tur 
skapa underlag för ökade flöden, vilket kan motivera åtgärder för en förbättrad 
infrastruktur. Ger inte åtgärder i regionens infrastruktur positiva effekter på 
regionens fastighetsmarknad är det fullt möjligt att investeringskalkylen varit 
felaktig eller att åtgärdens nyttor uppstått utanför regionen. Det motiverar 
kontinuerliga uppföljningar och översyner av prioriterade åtgärder och 
resursanvändningen i den gränsöverskridande regionen. Det kan ytterst medföra att 
en omprövning krävs av regionens transport- och utvecklingsrelaterade politik.  
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