
Infrastrukturskulden - går den 
att bygga bort? 
 
 Bil Sweden – Stockholms trafikträngsel  
24 april 2014 
Björn Hasselgren, Teknologie doktor, KTH 
 



Hur får vi transportsystemet 
dynamiskt och effektivt? 
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Utvecklingen över tiden av transport-
infrastrukturen 
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Infrastrukturskuld? 
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Hur koordinera resurserna? 
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Dynamik i ekonomin  
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Kollektivt och privat 

Enskilda 
vägar 

Nationella 
vägar och 
järnvägar 

Kommunala 
och regionala 
gator och spår 



Mer avgifter och alternativa 
driftformer – i andra länder 
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Kommer vi kunna bygga bort 
”skulden”? 

•NEJ, stora samhällsbyggnadsprocesser går ofta i 
cykler 
 

• Problem: statisk syn, lika ofta överskott som  
underskott 

 
 

•MEN, vi kan sträva efter finansieringsformer och 
organisation som ger förutsättning för lärande och 
dynamik 



Ändra finansieringsformerna 
 

• Direkt relation mellan kunder och producenter 
 

• Inför öronmärkning av samtliga avgifter och skatter i 
transportsystemet 
 

• Exploateringsavgifter 
  

 



Se över ansvarsfördelningen 

Statens roller
F i n a n s i e r a R e g l e r a F ö r v a l t a Ä g a

Internationell nivå/EU

Nationell nivå

Regional/lokal nivå

• Minska statens nät 
 
• För över till 
regionerna 
 

• Regional transport/ 
infraorganisation? 
 
• Nordiskt trafikverk? 
 

• Flera och olika 
organisationsformer! 
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