Vedlegg 4 - Alternative finansieringsløsninger

Oslo–Göteborg
Utvikling av jernbanen i korridoren

Ett samarbete mellan:

1 Alternative finansieringsløsninger
I detta vedlegg ges exempel på olika typer av alternativa finansieringslösningar för infrastruktur.
Denna beskrivning har ingen direkt koppling till Samferdseldepartementets uppdrag varför denna
fördjupning endast vedlegges rapporten.
Kapitel 1.1 beskriver CEF (Connecting Europe Facility) som är en möjlig finansieringskälla för projekt
inom TEN‐T. I kapitlet redogörs kort för Trafikverkets uppdrag för koordingering av ansökningar.
Kapitel 1.2 beskriver kort principen för värdeåterföring kopplat till transportinfrastruktur. Därefter
redovisas en bedömning av värdestegring genom projekt på järnvägen mellan Göteborg och Oslo.
I kapitel 1.3 presenteras kort förutsättningar för kommunal och regional medfinansiering. Det är
sedan 2009 möjligt för kommuner att bidra till finansiering av statlig väg och järnväg.
I Kapitel 1.4 beskrivs syfte med så kallad bompeng och hur avgifter regleras. Vidare redovisas kort
vad som skrivs i svensk lagstiftning gällande denna typ av system.

1.1 Delfinansiering med EU‐medel
I projekt med koppling till de transeuropeiska nätverken för transporter (Trans‐European Transport
Network, TEN‐T) kan Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) vara en
finansieringskälla. CEF gör utlysningar årligen i olika omfattning med varierat fokus och prioriteringar.
Gemensamt för dem är att de ska bidra till att stärka de transeuropeiska nätverken för transporter.
Trafikverket har regeringens uppdrag att koordinera alla ansökningar om stöd från CEF samt att
koordinera uppföljningen av de projekt som beviljas stöd via denna fond. Detta arbete hanteras av
det så kallade CEF‐sekretariatet vilka även värderar projektförslag. Möjligheten att få stöd i
finansiering av ett projekt skiljer sig från år till år beroende på det varierande fokuset och
prioriteringen inom CEF. En god ansökan ska även innehålla en klar beskrivning av projektet, koppling
till utlysningen, beskrivning av partners, projektets mognad och organisation samt finansiering.
För sträckan Oslo ‐ Göteborg finns möjligheten att ansöka till CEF för olika gränsöverskridande
projekt då den ingår i TEN‐T. Dock påverkas alltså chanserna för finansieringsstöd av fler faktorer
varför en bedömning bör göras projekt för projekt. Norge kan däremot ej ansöka om finansiering via
CEF för nationella projekt.

1.2 Värdeåterföring
Sverigeförhandlingen, som ansvarar för förhandling om den planerade höghastighetsjärnvägen
mellan Stockholm – Göteborg och Stockholm – Malmö har tagit fram ett författningsförslag om så
kallad värdeåterföring. Bakgrunden är att offentliga investeringar i transportinfrastruktur ofta bidrar
till att fastigheter ökar i värde. Det finns därför argument för att de fastighetsägare som gynnas av en
offentlig investering överför en del av detta värde till samhället, en så kallad värdeåterföring.
Värdeåterföring kan exempelvis åstadkommas genom exploateringsavtal mellan en kommun och en
exploatör, eller i samband med upprättandet av detaljplaner. Enligt Sverigeförhandlingens
författningsförslag ska värdeåterföringsavtalen vara frivilliga och förhandlingsbaserade. Verktyget
som föreslås kallas värdestegringsersättning. Medel från ersättningen ska användas för att finansiera
den infrastruktur som åstadkommer värdeökningen. Detta sker antingen genom att kommunen själv
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investerar i infrastruktur, alternativt medfinansierar statliga eller regionala investeringar i
transportinfrastruktur. En annan förändring som förordas i författningsförslaget är att en kommun
ska kunna medfinansiera byggande av väg och järnväg i en annan kommun eller region, under
samma förutsättningar som kommunerna har möjlighet att medfinansiera statlig infrastruktur.
Det är osäkert i vilken mån utbyggd järnväg mellan Göteborg och Oslo bidrar till någon betydande
värdestegring. De åtgärder som föreslås bedöms primärt förbättra förutsättningarna för
godstransporter och ändpunktsresande. Ändpunktsresande bedöms i begränsad utsträckning bidra
till värdestegring av fastigheter. Erfarenhetsmässigt är det främst åtgärder som förbättrar
pendlingsmöjligheterna som stärker orters attraktivitet.

1.3 Kommunal och regional medfinansering
En annan alternativ finansieringsform är kommunal och regional medfinansiering. Det finns, tack vare
en lagändring 2009, möjligheter för kommuner att bidra till finansiering av statlig väg och järnväg i
Sverige. Lagändringen innebar att kommuner och regioner kunde delta i finansieringen av väg‐ och
järnvägsinfrastruktur, även om åtgärden låg utanför den administrativa gränsen för verksamheten.
Besluten innebär, enligt rapporten ”Medfinansiering av statliga infrastrukturinvesteringar” från
Trafikverket och SKL, att legala hinder mot att sluta avtal om medfinansiering har avlägsnats.
En förutsättning för att kommunal och regional medfinansiering ska komma till stånd är att det finns
en vilja hos kommunerna att bidra med investeringsmedel. Bortsett från Oslo och Göteborg är
kommunerna i stråket relativt små, och möjligheterna att bidra med medfinansiering kan således
också antas vara relativt begränsade. I Norge finansierar staten järnvegens infrastruktur.

1.4 Bompenger till att finansiera järnväg?
På Svinesundsbron mellan Sverige och Norge tas sedan 2005 bompeng ut. Bompengen syftar till att
finansiera bron, och bompengen kommer att tas ut under totalt 20 år. Vägavgiftssystemen opereras
av konsortier, med svenska staten som delägare, som står för drift och underhåll. Avgiften på
Svinesundsbron regleras, i Sverige, av förordning 2005:531. Intäkterna från bron ska fördelas mellan
länderna, fördelningen sker i proportion till ländernas återstående skuld för de investeringsmedel
som upplånats för att bygga bron.
I Sverige tas broavgifter ut även på broarna i Motala och Sundsvall, samt på Skurubron i Nacka (både
broavgift och trängselskatt). De broavgifter och vägtullar som tas ut i Norge och Sverige är primärt
knutna till finansiering av de vägar och broar där avgiften tagits ut. Om bompengen utökas eller om
dess uttag förlängs för att finansiera järnvägen mellan Oslo och Göteborg görs ett avsteg från
principen om att avgiften ska användas för att finansiera den infrastruktur där avgiften tas ut.
I den svenska lagen om infrastrukturavgifter på väg (2014:52) står beskrivet att ”Infrastrukturavgifter
[…] ska bestämmas så att de totala avgiftsintäkterna inte överstiger kostnaderna för uppförande och
utveckling av det vägavsnitt som avgifterna avser samt för uppförande, underhåll, drift och
utveckling av tillhörande avgiftssystem. Endast kostnader som har finansierats med lån som ska
återbetalas med infrastrukturavgifter och kostnader som ska finansieras direkt med intäkter från
infrastrukturavgifter ska ingå i kostnadsunderlaget”. Vidare beskrivs att avgifterna ska gälla under en
tidsperiod som motsvarar infrastrukturens planerade livslängd, eller annan tid som inte understiger
20 år. Detta gäller emellertid inte Svinesundsbron.
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Med tanke på att infrastrukturavgifter i Sverige tydligt är knutna till den infrastruktur som avgiften
tas ut på är det tveksamt om utökad avgift på Svinesundsbron, eller annan typ av vägavgift, är möjlig
att nyttja för finansiering av utbyggd järnväg mellan Göteborg och Oslo. En utökad bompeng, i syfte
att finansiera ny järnväg, skulle sannolikt medföra juridiska konsekvenser i form av förändrade
förordningar och eventuellt lagar. Konsekvenserna är svåra att överblicka och har inte analyserats
utförligare inom ramen för den här utredningen.
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