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Sammanfattning 

Flera saknade länkar i Europas transportnät definierades på mitten av 1980-talet som nödvändiga att 

bygga för att bidra till att uppnå de EU-politiska målen om fri rörlighet inom gemenskapen, större och 

jämnare transportflöden inom och mellan medlemsstaterna, ekonomisk tillväxt, en friktionsfri och väl- 

fungerande inre marknad, hållbar utveckling samt territoriell, social och ekonomisk sammanhållning.  

EU och medlemsstaterna initierade mot denna bakgrund transportinfrastrukturprogrammet "Trans-

European Networks for Transport", eller det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) på svenska, 

som en följd av Maastrichtfördraget 1992.  

I Norden ska den s.k. Nordiska triangeln, som både har pekats ut som ett särskilt prioriterat transport-

infrastrukturprojekt i de nu gällande och sannolikt inom kort i de nya EU-riktlinjerna för TEN-T, bidra 

till att uppnå de ovanstående politiska målen. Syftet med projektet är att sammanbinda Norge, Sverige, 

Danmark och Finland via uppgraderade och gränsöverskridande vägar, järnvägar och maritim infra- 

struktur. Förutom att projektet anses förbättra förbindelserna för gods och passagerare inom Norden, 

skapas bättre möjligheter för större och snabbare transportflöden till och från Centraleuropa, Ryssland 

och de baltiska länderna.  

Det västra benet i den Nordiska triangeln, dvs. korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn, har varit före-

mål för diskussion sedan 1980-talet då en högklassig motorväg, järnväg samt en fast förbindelse över 

eller under Öresund och Fehmarn Bält föreslogs av "European Round Table of Industrialists".  

Syftet med infrastrukturpaketet var att förbättra transportinfrastrukturen inom korridoren samt få en 

fast förbindelse till kontinenten. Merparten av paketet har genomförts men en del kvarstår, däribland 

uppgraderingen av järnvägen, vars planläggning försvåras av det faktum att nationsgränserna medför 

utmaningar och hinder mot ett förverkligande av detta gränsöverskridande projekt.   

Syftet med uppsatsen har varit att identifiera och analysera dessa utmaningar och hinder, liksom att ge 

underlag för förslag i effektiv hantering och motverkan.  

Med utgångspunkt i institutionell teori och i transaktionskostnadsteori har studien visat att bristen på 

samordning och internationalisering i transportinfrastrukturplaneringen, med stor sannolikhet, utgör 

centrala faktorer i förklaringen till varför de tre berörda skandinaviska länderna sedan 1980-talet inte 

har realiserat en sammanhängande och av alla parter upplevd högklassig järnväg. För att kunna mot- 

verka och hantera dessa utmaningar och hinder på ett effektivt sätt bör Norge, Sverige och Danmark 

överväga att ta större hänsyn till gränsöverskridande infrastrukturplanering i framtida organisations- 

och styrmodeller för transportinfrastruktursektorn.  

Anledningen är att den nuvarande institutionella ramen för tillhandahållandet av transportinfrastruktur, 

förefaller ge upphov till höga transaktionskostnader som försvårar och förhindrar effektiv planering på 

inter-/multinationell nivå. Ett faktum som kan leda till att eventuellt nödvändig och lönsam transport-

infrastruktur inte byggs. En organisatorisk lösning som diskuteras i uppsatsen, och som kan reducera 

dessa transaktionskostnader, är bildandet av ett Skandinaviskt Trafikverk med internationaliserade och 

harmoniserade planeringsprocesser.  

Nyckelord: TEN-T, Nordiska triangeln, gränsöverskridande planering, transportinfrastruktur 

 

 



 

 

 

Abstract 

A number of missing links in the European transport network was, during the mid 1980ies, defined as 

crucial for the smooth functioning of the internal market, and for ensuring sustainable development, 

economic growth, improved accessibility as well as economic, social and territorial cohesion. This 

lead in 1992 to the inclusion of a specific legal basis for the "Trans-European Networks for Transport" 

(TEN-T) in the Maastricht Treaty.  

The Nordic Triangle has, since the initiation of TEN-T in 1992, been considered as a priority transport 

infrastructure project. This is stated in the current and in the proposal for new EU-guidelines for TEN-

T. The aim of the project is to contribute to the achievement of the above-mentioned political goals by 

building and upgrading roads, railways and maritime infrastructure between the Nordic countries. This 

is thought to improve the passenger and freight transports within the Nordic region but also to central 

Europe, the Baltic countries and Russia.  

The western leg of the Nordic Triangle, i.e. the corridor Oslo-Gothenburg-Copenhagen, has been of 

interest since the 1980s when a continuous motorway, high-speed railways and fixed links over/under 

the Oresund and the Fehmarn Belt were proposed by the European Round Table of Industrialists.  

The aim of the infrastructure package was to improve the transport infrastructure in the corridor, and 

via the above-mentioned tunnel/bridge projects, receive fixed links to central Europe. The majority of 

these plans have been implemented but some remain unrealized, including the railways, whose plan-

ning is complicated by the fact that the national borders poses challenges and obstacles to the realiza-

tion of this cross-border infrastructure project.  

The aim of this paper has been to identify and analyze these challenges and obstacles, and provide 

proposals on how to restrain and mitigate them.   

Based on institutional theory and transaction cost theory it was found that the lack of coordination and 

internationalization in transport infrastructure planning, are two key factors, that explains why the 

countries in question have not managed to plan and build a continuous and sufficient railway. In order 

to restrain and mitigate these challenges and obstacles in an efficient way, one must consider to take 

greater account of cross-border planning in organizational and governance models for the transport 

infrastructure sector.  

The fact that the current institutional framework for the provision of transport infrastructure seems to 

give rise to high transaction costs, that impede or prevent efficient cross-border planning, makes this 

reasoning even more relevant. An organizational solution that is discussed is the formation of a trans-

national Scandinavian Transport Administration.  

Key-words: TEN-T, the Nordic triangle, cross-border planning, transport infrastructure 
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1 Inledning   

Europeiska Unionens (EU) utvecklingskraft anses vara beroende av transportinfrastruktur som säker-

ställer effektiva samt robusta flöden inom och mellan medlemsstaterna (se Förslag till nya riktlinjer, 

2011). Insikten om transportinfrastrukturens centrala betydelse för EU och dess utveckling har lett till 

att "Trans-European Networks for Transport", eller det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) på 

svenska, har etablerats. Flera saknade länkar i Europas transportnät har definierats som nödvändiga att 

bygga för att bidra till att uppnå de EU-politiska målen om fri rörlighet inom gemenskapen, större och 

jämnare flöden inom och mellan medlemsstaterna, hållbar utveckling, ekonomisk tillväxt, en friktions- 

fri och välfungerande inre marknad samt territoriell, social och ekonomisk sammanhållning (Johnson 

& Turner, 2007 och Förslag till nya riktlinjer, 2011). 

I Norden ska den s.k. Nordiska triangeln, som både har pekats ut som ett särskilt prioriterat transport-

infrastrukturprojekt i de nu gällande och sannolikt inom kort i de nya EU-riktlinjerna för TEN-T, bidra 

till att uppnå de ovanstående politiska målen. Syftet med projektet är att sammanbinda Norge, Sverige, 

Danmark och Finland via uppgraderade och gränsöverskridande vägar, järnvägar och maritim infra- 

struktur. Förutom att projektet anses förbättra förbindelserna för gods och passagerare inom Norden, 

skapas bättre möjligheter för större och snabbare transportflöden till och från Centraleuropa, Ryssland 

och de baltiska länderna (EU, 2012a och EU, 2012e).  

Det västra benet i den Nordiska triangeln, dvs. korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn, har varit före-

mål för diskussion sedan 1980-talet då en högklassig motorväg, järnväg samt en fast förbindelse över 

eller under Öresund och Fehmarn Bält föreslogs av "European Round Table of Industrialists".  

Syftet med infrastrukturpaketet var att förbättra transportinfrastrukturen inom korridoren samt få en 

fast förbindelse till kontinenten (ERT, 1984). Merparten av paketet har realiserats men en del kvarstår, 

däribland uppgraderingen av järnvägen, vars planering försvåras av det faktum att nationsgränserna 

medför utmaningar och hinder mot ett förverkligande av detta gränsöverskridande projekt.  

Uppsatsen söker därför, med utgångspunkt i institutionell teori och i transaktionskostnadsteori, svar på 

vilka utmaningar och hinder det kan vara frågan om samt hur dessa kan hanteras och motverkas. 

1.1 Problemformulering 

Under 1980-talet hävdade europeisk industri att Europas gränsöverskridande transportinfrastruktur var 

undermålig och hämmande för dess konkurrenskraft. Pehr Gyllenhammar, VD för Volvo mellan 1971 

och 1990, hävdade att det behövdes en organisation som kunde identifiera dessa infrastrukturrelaterade 

problem och utarbeta lämpliga åtgärder för dessa. Med anledning av bl.a. detta grundades "European 

Round Table of Industrialists" (ERT), en organisation bestående av de största och mest inflytelserika 

företagen och koncernerna i Europa (ERT, 2012 och ERT, 1984).    

Vid slutet av 1984 valde ERT att fokusera på ett antal gränsöverskridande korridorer inom vilka trans-

portinfrastrukturen ansågs vara bristfällig. Oslo-Göteborg-Köpenhamn identifierades som en av dessa 

korridorer.  

Kort därefter grundades ett skandinaviskt konsortium kallat Scandinavian Link (Scanlink). Målet med 

denna organisation var att få de norska, svenska och danska regeringarna att planera och bygga en 

högklassig och sammanhängande motorväg och järnväg med sträckning Oslo-Göteborg-Köpenhamn. 

Förutom detta var tanken att via fasta förbindelser, över och/eller under Öresund och Fehmarn Bält, 

möjliggöra en vidareförlängning av motorvägen och järnvägen till kontinenten (Strömberg, 2012). 
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I samband med Sveriges annalkande medlemskap i EU utökades Oslo-Göteborg-Köpenhamn med 

ytterligare korridorer, Oslo-Stockholm-Helsingfors samt Stockholm-Malmö. Detta blev sedermera 

Nordiska triangeln som under Europeiska rådets möte i Essen 1994 blev utpekat att ingå i TEN-T (se 

Johnson & Turner, 2007 och EU, 2012a).  

Triangeln kan delas in i tre ben: norra, östra och västra (se figur 1 nedan). Det västra benet i triangeln 

är korridoren som studeras i denna uppsats och har, som klargjorts ovan, sin upprinnelse i ERT:s och 

Scanlinks visioner på 1980-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan den Nordiska triangeln pekades ut som en del av TEN-T år 1994, har merparten av de planer 

som ERT och Scanlink initierade för korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn realiserats:  

 Vägnätet har, så när som på vissa delsträckor, byggts om till motorväg,  

 Öresundsbron har stått klar sedan år 2000 och  

 Fehmarn Bält tunneln planeras att vara färdigbyggd senast år 2021.    

Det som kvarstår är huvudsakligen, en ur samtliga berörda länders perspektiv, sammanhängande och 

högklassig järnväg. Som förklarat i inledningen av uppsatsen är det inte osannolikt att de utmaningar 

och hinder som komplicerar, eller till och med förhindrar, planeringen och byggandet av en sådan järn- 

väg kan härledas till nationsgränserna (se exempelvis Rietveld, 2012; Johnson & Turner, 2007; Elena 

et al., 2009; Knowles & Matthiessen, 2008; Short & Kopp, 2005. Samtliga undersöker faktorer som 

försvårar eller förhindrar realisering av gränsöverskridande transportinfrastruktur).  

1.2 Uppsatsens syfte  

Mot bakgrund av problemformuleringen, och med bas i institutionell teori och i transaktionskostnads- 

teori, är syftet med uppsatsen att identifiera och analysera utmaningar och hinder i planeringen och 

byggandet av järnvägen med sträckning Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Analysen syftar till att ge under-

lag för förslag som kan utmynna i effektivare planering och byggande av järnvägen ifråga. 

 

     
     Figur 1: Nordiska triangeln  
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Följande frågor ska undersökas: 

 Vilka utmaningar och hinder präglar planeringen och byggandet av järnvägen inom den västra 

korridoren av Nordiska triangeln?  

 Hur kan dessa hanteras och motverkas? 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen består av tre övergripande men sammanhängande delar. I den första delen förklaras de olika 

teoretiska utgångspunkterna. I den andra delen klargörs utvecklingen och syftet med EU:s transport-

politik, som bl.a. har utmynnat i TEN-T. I den tredje och sista delen diskuteras järnvägen i korridoren 

Oslo-Göteborg-Köpenhamn med utgångspunkt i de två tidigare nämnda delarna. 

1.4 Definitioner och begrepp  

För att underlätta läsandet har ett flertal ord och begrepp definierats. Dessa återfinns i bilaga 1.   
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2 Metod  
I detta kapitel förklaras de använda metoderna och hur forskningen som gett upphov till denna uppsats 

har bedrivits.  

2.1 Metodval 

Det finns flera olika tillvägagångssätt för insamlandet av relevant information i syfte att närma sig och 

angripa sina forskningsfrågor. Forskningsdesignen som väljs beror oftast på problematiken som ska 

undersökas (se t.ex. Groat & Wang, 2002 som för en omfattande diskussion om forskningsmetodik 

och vars resonemang ligger till grund för uppsatsens metod).    

Eftersom forskningsfrågorna i denna uppsats, så vitt kunnat förstås, inte har varit föremål för tidigare 

studier valdes en forskningsdesign som är av explorativ karaktär för inhämtandet av information. Av-

sikten med detta var att skapa goda förutsättningar för förståelse och diskussion av problematiken som 

utgör uppsatsens syfte.   

Den vetenskapliga diskussionen har visat ett tämligen lågt intresse för institutioners och transaktions-

kostnaders tänkbara påverkan på gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering. Visserligen har 

både vetenskapliga artiklar och annan typ av dokumentation avhandlat generella planeringsbrister på 

inter-/multinationell nivå, men med teoretiska utgångspunkter som oftast faller utom ramen för trans-

aktionskostnadsteori och institutionell teori.  

Med anledning av det sparsamma litteraturunderlaget om institutioners och transaktionskostnaders 

tänkbara påverkan på gränsöverskridande planering, och det faktum att problematiken med järnvägen i 

korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn var outforskat, tillämpades ett induktivt tillvägagångssätt för 

att klargöra potentiella faktorer som kan påverka planeringen och byggandet av järnvägen ifråga.   

Det är således relativt tydligt att forskningsfrågornas explorativa karaktär och det induktiva tillväga-

gångssättet kan härledas till vad som övergripande kallas kvalitativ metod. En metod som bygger på 

hermeneutiken, som tillämpad i vetenskapsteoretiska paradigm handlar om metoder för tolkning och 

förståelse. Vad som är föremål för tolkning och förståelse varierar men kan exempelvis beskrivas som 

vetenskaplig litteratur, styr- och strategidokument samt yttranden som forskaren förutsättningslöst ska 

tolka och förstå.  

2.1.1 Empiriskt material   

För att uppnå uppsatsens syfte har en del av metoden utgjorts av intervjuer. För att vara mer specifik 

genomfördes sex intervjuer (se bilaga 2 för intervjufrågorna) som varade mellan ca 40 minuter och 2 h. 

Intervjuerna genomfördes med följande personer:   

Hjalmar Strömberg - som har varit involverad i planeringsfrågor sedan 1980-talet. Han har arbetat på 

finansdepartementet, kommunikationsdepartementet, Statens geotekniska institut (generaldirektör), 

och slutligen Vägverket som numera ingår i Trafikverket (bl.a. som senior advisor).  

Per-Olof Lingwall - som arbetar på Trafikverket i Borlänge med långsiktig planering och finansiering.  

Håkan Persson - Enhetschef för långsiktig planering på Trafikverket i Borlänge. Innan dess har han 

bl.a. jobbat som nationalekonom och projektledare på Banverket (numera en del av Trafikverket).  

Alexander Hellervik - som arbetar med långsiktiga planeringsfrågor och trafikanalyser på Trafikverket 

i Göteborg.  
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Bo-Lennart Nelldal - Adjungerad professor på KTH järnvägsgruppen sedan 1992 där han forskar och 

undervisar i tågtrafikplanering. Han har tidigare arbetat på SJ med planering av infrastruktur, fordon 

och trafikering.  

Oskar Fröidh - som för närvarande forskar på KTH järnvägsgruppen inom tågtrafikplanering. Innan 

dess arbetade han som strategisk planerare på Banverket.  

Eftersom forskningsfrågorna föranledde en studie av explorativ karaktär ansågs semistrukturerade 

intervjuer vara en passande metod. Frågorna sändes i förväg till respondenterna som fick svara på 

samma frågor, men med varierande följdfrågor, och gavs i och med de öppna svarsmöjligheterna goda 

förutsättningar att framföra sina åsikter. Med avsikten att inleda konversationer om ämnen som de 

ovannämnda respondenterna tog upp, försökte jag att inte följa mina frågor i exakt ordning. Tanken 

var att stimulera en öppen dialog inom ramen för uppsatsens frågeställning.  

Alla intervjuer spelades in med en diktafon för att på ett korrekt och exakt sätt kunna återge det som 

sades. Enligt Groat och Wang (2002) kan detta leda till vissa nackdelar. Jag är dock övertygad om att 

respondenterna är så pass erfarna att de, trots närvaron av inspelningsutrustning, upplevde miljön som 

avslappnad vilket ledde till väl genomförda intervjuer.   

Avslutningsvis bör det nämnas att respondenterna har valts med hänsyn till erfarenhet av infrastruktur- 

planering samt studiens syfte, och har delvis identifierats m h a min handledare Björn Hasselgren. Det 

som kan upplevas som en brist var att respondenterna huvudsakligen betraktade planeringen av järn- 

vägen i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn ur ett svenskt perspektiv. Även om respondenterna gav 

en tämligen bra inblick i Danmarks och Norges strategier, exempelvis var Bo-Lennart Nelldal medlem 

i styrgruppen och Oskar Fröidh i expertgruppen för den norska höghastighetsutredningen, skulle det 

varit fördelaktigt för uppsatsens empiribas om intervjuer med respondenter från Norges och Danmarks 

trafikverk hade genomförts. Dessvärre var den avsatta tiden för uppsatsen inte tillräcklig för detta.  

För att reducera denna brist har styr- och strategidokument för planeringen av respektive nations järn-

vägsnät studerats. Därutöver har jag även närvarat på ett seminarium, "Järnväg i väst - Stambanor och 

höghastighetsbanor" anordnad av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin och Västsvenska Handels-

kammaren, som hölls på Chalmers i Göteborg den 21/2-2012. Ämnet som var uppe för diskussion var 

utbyggnad av höghastighetsbanor i Sverige, och tillsammans med Norge, en ny bana i relationen Oslo-

Göteborg. Närvarande på seminariet var bland många andra Tom Stillesby, projektledare för Norges 

höghastighetsutredning, som gav en presentation av Norges ambitioner och strategier för järnvägsnätet 

i landet.  

2.1.2 Litteraturöversikt  

För att stödja mina empiriska observationer med relevant teori utfördes även en litteraturöversikt. En 

studie som, på intet sätt, gör anspråk på att erbjuda en "generell och sammanfattande" syn på den före- 

kommande vetenskapliga diskussionen om infrastrukturplanering på inter-/multinationell nivå. Men 

som istället ökade min insikt i att gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering i Europa präglas 

av många hinder och utmaningar, som sannolikt försvårar eller förhindrar realiseringen av eventuellt 

nödvändig transportinfrastruktur (Groat & Wang, 2002 hävdar att en litteraturöversikt inte är synonym 

med en sammanfattning av litteraturen inom området, utan kan motiveras med flera syften som t.ex. en 

plattform för att formulera forskningsfrågor).   

Denna litteraturöversikt visade att gränsöverskridande infrastrukturprojekt inte är en ny företeelse i 

Europa. Redan under 1800-talet var exempelvis järnvägar föremål för inter-/multinationell planering. 

Gemensamt för dessa gränsöverskridande projekt var att de först planerades och konstruerades inom 
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nationen. Nästa steg i processen var, ifall nationalstaterna hade någon fördel av sådana projekt och bi- 

eller multilaterala avtal kunde slutas, att sammankoppla näten över nationsgränserna och skapa gräns-

överskridande transportinfrastruktur (se van der Vleuten & Kaijser, 2005).  

Denna tillsynes nationellt präglade 1800- och 1900-tals syn på transportinfrastrukturplanering har inte 

förändrats något nämnvärt. Transportinfrastruktur betraktas fortfarande som en i huvudsak nationell 

angelägenhet i Europa och planeras, regleras, byggs och finansieras därför inom och för nationen. Vad 

gäller gränsöverskridande infrastrukturprojekt förväntas dessa, i princip som under 1800- och 1900-

talen, att realiseras när det finns ett ömsesidigt intresse mellan berörda länder (se t.ex. Short & Kopp, 

2005).  

Just det faktum att infrastrukturplanering sedan 1800-talet huvudsakligen har uppfattats och utövats 

som en nationell angelägenhet, utan fördjupad samordning och samverkan, har sannolikt resulterat i de 

olika institutionella ramar för tillhandahållandet av transportinfrastruktur som går att skönja i Europa. 

Tittar vi lite närmare på den nationella nivån är det tydligt att planeringsförfaranden, planlagstiftning, 

beslutsprocesser, metoder för att prognostisera trafikvolymer och ekonomiska kostnader, utvärderings-

strategier liksom andra beståndsdelar inom Europas infrastruktursektorer är varierande och i de flesta 

fall oförenliga (se exempelvis Rietveld, 2012; Elena et al., 2009; Knowles & Matthiessen, 2008; Short 

& Kopp, 2005).   

Dessa nationellt utformade planeringsprocesser, i kombination med ett Europa som är strukturerat i 

relativt starkt internt fokuserade stater, medför att identifiering, planering och byggande av projekt 

som är inter-/multinationellt intressanta kompliceras eller t.o.m. uteblir (Kopp & Short, 2005).  

En bild som framkommer i litteraturen är att EU, vilket diskuteras vidare i kapitel 4 och 5 i uppsatsen, 

delvis initierade TEN-T som en följd av Maastrichtfördraget år 1992 för att "täcka" de gränsöver- 

skridande länkar som nationella organ förbisett i sin internt präglade planering (se t.ex. Sichelschmidt, 

1999 och Giorgi & Schmidt, 2002). 

Fram till idag har TEN-T, ifall infrastrukturprogrammet betraktas som en politisk process, visat sig 

vara tämligen framgångsrik. Medlemsstaterna och EU-Kommissionen har lyckats identifiera vad som 

tros vara de s.k. "saknade länkarna" i Europas gränsöverskridande transportnät. Som en framgångsrik 

och effektiv planeringsprocess som slutligen ska leda till faktiska resultat finns det dock mer att önska 

av TEN-T, då endast ett fåtal av de projekt som ska utgöra det primära nätet har realiserats (se Johnson 

& Turner, 2007 och EU, 2012a).  

Vad som exakt föranlett att dessa projekt inte har genomförts är inte generaliserbart då planering, pga. 

varierande och unika omvärldsfaktorer, varierar från det ena till det andra projektet. Men det som med 

relativt stor säkerhet går att fastslå, vilket möjligtvis har gett upphov till de utmaningar och hinder som 

försvårat/förhindrat realiseringen av många TEN-T projekt, är att planering på inter-/multinationell 

nivå uppvisar brister som sannolikt bottnar i obalanserade prioriteringar mellan olika nivåer (se Kopp 

& Short, 2005).  

Det hittills förda resonemanget i denna översikt har visat att transportinfrastruktur i Europa i huvudsak 

planeras, regleras, byggs och finansieras inom och för nationen. En företeelse som troligtvis får till 

följd att behoven inom nationsgränserna kan tillgodoses på ett effektivare sätt än de motsvarande på 

inter-/multinationell nivå, som pga. nationellt utformade och därför varierande planeringsprocesser, i 

bästa fall hanteras olikartat runt om i Europa.  
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Men i och med initieringen av TEN-T, och det faktum att betydelsen av interaktioner och samspel med 

omvärlden förefaller växa över tiden, finns det skäl att ifrågasätta huruvida det är tillräckligt att utöva 

transportinfrastrukturplanering i dess nuvarande form även i framtiden (se t.ex. Hasselgren, 2011).  

Uppsatsens bidrag till den vetenskapliga diskussionen blir därför att, utifrån järnvägen med sträckning 

Oslo-Göteborg-Köpenhamn, ge underlag för förslag på utvecklingsvägar med avsikten att effektivisera 

transportinfrastrukturplaneringen över nationsgränserna. Detta har utförts med bas i institutionell teori 

och i transaktionskostnadsteori, två utgångspunkter som av allt att döma erbjuder ett tämligen oprövat 

sätt att föra diskussionen om förutsättningarna för gränsöverskridande planering framåt. 
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3 Teoretiska utgångspunkter  
I avsnitt 3.1 och 3.2 förklaras de grundläggande principerna i institutionell teori och i transaktions- 

kostnadsteori. Detta för att ge en kunskapsbakgrund för den modell som presenteras i avsnitt 3.3, och 

som senare ligger till grund för analysen av uppsatsens forskningsfrågor.  

3.1 Institutionell teori 

Institutioner är i enkla formuleringar samhällets spelregler, dvs. de lagar, regler och normer som styr 

människors agerande i specifika sammanhang. De ger med andra ord struktur åt samhället och minskar 

osäkerheten, t.ex. vet individer som lever i en specifik struktur hur de ska upprätthålla kontakter av 

social karaktär, begrava anhöriga, följa trafikregler, köpa kläder osv. (North, 1993). På samma sätt 

finns det institutioner som stödjer planering och byggande av transportinfrastruktur (se t.ex. Stough & 

Rietveld, 1997).   

Dessa samhällsstrukturer varierar oftast runt om i världen, t.ex. dominerar vissa institutioner i Sverige 

och andra i Norge och i Danmark. Vidare kan institutioner vara formella, förslagsvis lagstiftning, eller 

informella som beteendenormer, kultur, religion och sedvänjor som utvecklats under lång tid. Dessa 

institutioner utgör tillsammans ett ramverk för mänskligt samspel (North, 1993).  

Därutöver är det av betydelse att påpeka att institutioner inte är detsamma som organisationer. Enligt 

Stough och Rietveld (1997) är det lätt hänt att dessa förväxlas. I denna uppsats görs det följaktligen en 

skillnad mellan dem. Även om organisationer också ger individer struktur att verka inom och genom 

är organisationer resultatet av samhällets regler, dvs. de rådande institutionerna. Alla organisationer, 

vare sig de är politiska, ekonomiska eller sociala enheter, är grupper av människor som hålls samman i 

sin strävan att uppnå vissa mål. De tillkommer för att utnyttja de möjligheter som ges av institutioner 

och har vissa specifika syften (North, 1993). Detsamma gäller för EU, Trafikverket, Statens Järnvägar 

(SJ) och andra organisationer som berörs i denna uppsats.  

Med det sagt är det inte konstaterat att samverkan mellan organisationer och institutioner saknas, 

tvärtom. Organisationer skapas, som förklarats ovan, för att utnyttja de möjligheter som existerande 

institutioner erbjuder. När organisationerna sedan i sin tur utvecklas via exempelvis samarbeten kan 

det föra oss, dvs. samhället, in i institutionell förändring (North, 1993).  

3.1.1 Institutionell förändring 

Institutioner betraktas ofta som stabila och därför svårföränderliga enheter, men även om stabiliteten i 

sig försvårar förändring innebär det inte att den förhindrar densamma. För oavsett om det är frågan om 

formella eller informella institutioner kan de genomgå små- eller storskaliga förändringar.  

Ett exempel på det senare är industrialismen som inleddes på mitten av 1700-talet i Storbritannien. Det 

förindustriella samhällets institutioner förändrades snabbt och grundläggande vilket resulterade i det 

industriella samhället. Sådana omvälvande steg i utvecklingen är dock sällsynta, vanligtvis är det grad- 

visa förändringar som äger rum (North, 1993; Stough & Rietveld, 1997).   

Ett annat sätt som kan ändra rådande institutioner är plötsliga förändringar som krig och revolutioner. 

Dessa plötsliga förändringar får däremot inte omedelbar effekt på samhällets alla funktioner. Även om 

de formella institutionerna förändras över en natt genomsyras samhället fortfarande av de informella 

institutionerna. Det är med andra ord svårt att med medvetna och direkta åtgärder förändra inrotade 

traditioner, sedvänjor och beteendenormer. Även om sådana förfaranden lyckligtvis inte är aktuella i 

dagens Europa, påvisar själva resonemanget intressanta aspekter om institutioners svårföränderlighet 

och resistens mot direkta förändringsimpulser (North, 1993).  
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3.2 Transaktionskostnadsteori  

För att på ett enkelt sätt förstå transaktionskostnadsteorin är det lämpligt att inleda detta avsnitt med ett 

exempel. Föreställ dig en professor på KTH som har bestämt sig för att säga upp sig och istället, med 

dagens liberala skollagar, öppnar en skola som utbildar teknologer i samhällsplanering. För att kunna 

erbjuda föreläsningar i ämnet behövs klassrum, datorer och projektorer för pedagogikens skull, bord 

och stolar för teknologerna att skriva respektive sitta på, personal som sköter administrativa uppgifter, 

kursmaterial och naturligtvis lärare.  

Professorn är väldigt ivrig och vill starta sin skolverksamhet omgående och ringer därför runt till andra 

skolor för att undersöka om de har lediga klassrum. Hon får ett positivt besked och hyr därför ett 

klassrum för dagen där föreläsningar ska äga rum. Professorn ringer även till folk hon känner sedan 

tidigare för att få dem att ställa upp och undervisa, även här är professorn framgångsrik. Detsamma 

gäller personal för administration, behövligt kursmaterial samt dator och projektor, allt hyrs för en 

dag.  

Problemet är att professorn bara lyckats organisera sin skolverksamhet för en dag. Hon måste således 

försöka hyra allt det ovannämnda för ytterligare en dag, men vad händer om läraren är upptagen dag 

två? Professorn förstår att det, långsiktigt sett, är klokare att anställa lärare och personal som sköter det 

administrativa på heltid, köpa eller långsiktigt hyra ett klassrum och köpa kursmaterial, datorer samt 

projektorer. Nackdelen är att professorn noggrant måste undersöka vilken utrustning hon ska köpa, 

samt förhandla och slutligen ingå i kontrakt med personal och fastighetsbolag. Visserligen förstår hon 

att allt behövligt ständigt är inom kontroll ifall hon gör så, men hon är också medveten om de stora 

kostnader hon kommer att åta sig samt att hennes flexibilitet reduceras (professorn kommer på grund 

av köp och ingångna avtal bli bunden till objekt och personal).  

Detta exempel kan beskrivas som transaktionskostnadsteori. Enligt Coase (1937) väljer aktörer att 

binda sig i avtal och överenskommelser för att reducera sin "stressnivå". Genom att göra på detta vis 

vet de att allt som behövs finns tillgängligt och inom deras kontrollsfär för en överskådlig framtid. I 

exemplet med professorn kommer hon, enligt teorin, troligtvis att välja det långsiktiga alternativet och 

anställa personal på heltid, köpa eller långsiktigt hyra ett klassrum och införskaffa kursmaterial och 

datautrustning. Genom att välja det långsiktiga alternativet kommer professorn att undvika kostnader i 

form av tid och stress av att ständigt gå in i nya förhandlingar och avtal. Det är tidskrävande och kostar 

att planera, undersöka, samla in information om transaktioner, komma överens, upprätta avtal/kontrakt 

med andra aktörer på marknaden och övervaka transaktioner. Detta är vad som kallas transaktions-

kostnader.  

Oliver Williamsons vidareutveckling av Coases tankar kom senare att bli transaktionskostnadsteorin 

som vi känner den idag. I en artikel från 1981 jämför Williamson transaktioner med maskinella system 

för att på ett enkelt sätt förklara transaktionskostnaders funktion och påverkan på marknaden:  

"A transaction occurs when a good or service is transferred across a technologically separable interface. One 

stage of activity terminates and another begins. With a well-working interface, as with a well-working machine, 

these transfers occur smoothly. In mechanical systems we look for frictions: do the gears mesh, are the parts    

lubricated, is there needless slippage or other loss of energy? The economic counterpart of friction is transaction 

cost: do the parties to the exchange operate harmoniously, or are there frequent misunderstandings and conflicts 

that lead to delays, breakdown, and other malfunctions? (Williamson, 1981:552)"  

Färre och lägre transaktionskostnader innebär således att marknaden fungerar bättre. Det ideala vore 

en marknad utan transaktionskostnader men eftersom någon perfekt marknad inte existerar, och då 

människan är begränsat rationell och handlar opportunistiskt, uppstår enligt teorin följande kostnader 

vid transaktioner: 
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1. Sökkostnader, 

2. kontraktskostnader, och 

3. kontrollkostnader.  

De förstnämnda kostnaderna uppkommer när en motpart ska sökas i en affärsrelation. Det kan även 

vara kostnader som är förknippade med information om villkor, kvaliteter och priser. Kostnaderna på 

andra plats i listan är förknippade med förhandling och kontrakt mellan olika aktörer. Det kan t.ex. 

vara knutet till att definiera och avgöra vad som ska utbytas. Vad gäller den tredje och sista typen av 

kostnader kan dessa uppstå av att motparten inte följer ett kontrakt/avtal, dvs. en sorts tillsynskostnad 

för att motparten ska följa sina åtaganden.  

3.2.1 Avtalssituationen 

Eftersom aktörerna på marknaden försöker att uppnå den största möjliga nyttan av de resurser som 

respektive aktör kontrollerar, ingår de i antingen formella eller implicita avtal och kontrakt vid trans-

aktionerna. Avsikten är att reglera skyldigheter, rättigheter och ansvarsförhållanden då det finns risker 

i alla transaktioner som måste regleras. Enligt Williamson (1981) är det följande faktorer som präglar 

avtalssituationen och de slutliga överenskommelserna:  

 Osäkerheten i avtalssituationen, 

 transaktionernas frekvens eller antal och 

 tillgångarnas specificitet.  

Om osäkerheten i avtalssituationen är låg och hanterbar går det att finna marknadslösningar med lösa 

kopplingar mellan aktörer. Anledningen är ofta att informationsunderlaget på marknaden är tillräcklig. 

En motsatt situation, dvs. bristande information, ger dock upphov till ett kontrollbehov. Aktörerna vill 

med andra ord kontrollera osäkerheten och därmed minska transaktionskostnaderna. Den mest radikala 

lösningen är ett gemensamt ägande, dvs. att aktörerna integreras i samma organisation. En hierarkisk 

organisation med vertikal eller horisontell integration uppstår.  

Vad gäller transaktionernas frekvens menar Williamson att speciella arrangemang måste upprättas när 

enstaka transaktioner genomförs. Det kan vara att ett speciellt kontrakt skrivs eller att en aktörs kredit-

värdighet kontrolleras. Vid fortsatta transaktioner, dvs. när frekvensen på transaktionerna ökar, kan 

mindre kostsamma rutiner användas och kostnaderna reduceras. Ett sådant scenario ger upphov till 

mer pålitlig information som i sin tur minskar osäkerheten. Utbyten med en hög transaktionsfrekvens, 

dvs. tjänster och varor som transfereras ofta och med jämna intervaller, kan med fördel hanteras via 

marknaden då transaktionen är förknippad med låga kostnader. Ett motsatt scenario kan dock utgöra 

en anledning till att integrera aktörer i samma organisation. Detta för att undvika unika arrangemang 

som kan leda till höga transaktionskostnader.  

Vidare menar Williamson att specificiteten på en tillgång, dvs. specialiseringen som utmärker de till-

gångar som är föremål för transaktionen, kan utgöra ett ytterligare skäl för integration av aktörer i 

gemensamma organisationer. Ifall specialiseringsgraden i tjänsten eller varan är låg går det att sluta ett 

s.k. fullständigt avtal på marknaden. Men om specialiseringen bedöms vara hög kan, som förklarats 

ovan, integration vara lämpligt då transaktionskostnaderna kan reduceras.  

3.3 Williamsons modell 

För att uppnå uppsatsens syfte är det nödvändigt att genomföra en avgränsning av vilka institutioner 

och faktorer som ska studeras. Williamsons (2000) modell över en institutionell hierarki med fyra 

nivåer är därför intressant och passande att tillämpa, inte minst för att han genom sin kategorisering 
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ger en nyanserad översikt av institutioners komplexitet, interaktion och påverkan på samhället via 

transaktionskostnader (se figur 2 på följande sida).  

Den översta nivån är vad Williamson kallar "social embeddedness level". Det är här som traditioner,  

normer, seder, religion, kultur osv. befinner sig. Dessa informella institutioner är, precis som det har 

klargjorts i avsnitt 3.1.1, svårföränderliga och komplexa. Faktum är att ledande forskare i institutionell 

teori fortfarande inte har kunnat svara på varför informella institutioner har en så stark inverkan på 

olika samhällsområden. Douglass North som citeras i Williamson (2000) på sidan 596 sammanfattar 

detta förhållande väl: "What is it about informal constraints that give them such pervasive influence 

upon the long-run character of economies [detsamma gäller för andra samhällsområden]?" Varken 

North eller Williamson har ett svar på denna fråga.   

Trots denna bristande kunskap är det fullt möjligt att informella institutioner utgör hinder i planeringen 

och byggandet av gränsöverskridande projekt. Till denna grupp av institutioner kan bl.a. den politiska 

dimensionen och dess möjliga hinder för en förändring av betydande formella institutioner föreligga. 

Detsamma gäller för historiska händelser (t.ex. svensk-norska unionen) som eventuellt kan medföra 

svårigheter för fördjupad samordning och samarbete över nationsgränserna, eller en eventuell motvilja 

att förändra det historiska och traditionella tillhandahållandet av transportinfrastruktur. I mer koncisa 

formuleringar är dessa institutioner "mentala" hinder och utmaningar för genomgripande samordning 

och samarbete över nationsgränserna. På grund av deras komplexitet och resistans mot direkta samt 

medvetna åtgärder ligger dock dessa hinder utanför uppsatsens tidsram och omfattning.  

Därför antas institutionerna i nivå 1 vara givna som bas, för att med formella institutioner kunna skapa 

rätt förutsättningar för en högklassig och sammanhängande järnväg inom den västra delen av Nordiska 

triangeln. Det innebär med andra ord att institutionella brister och hinder av formell karaktär, som 

återfinns i nivå 2 och som bl.a. omfattar juridiska, administrativa och byråkratiska faktorer, kommer 

att lyftas fram i uppsatsen. Översatt till transportinfrastrukturplanering kan det t.ex. innebära en plan-

lagstiftning som är anpassad för den inter-/multinationella arenan.   

I nivå 3 diskuterar Williamson organisationens kontraktuella relation till omvärlden, dvs. vilka avtal 

som organisationer sluter med aktörer i syfte att säkra tillgång till "input" och avsättning för "output". 

Vidare diskuterar han behovet av att anpassa styrmodeller till att stämma, så väl som möjligt, med 

omvärldssituationen och organisationens målsättning. Det är med andra ord här som transaktionskost-

nadsteorin gör sitt intåg. Översatt till transportinfrastrukturplanering kan det t.ex. motsvaras av hur 

stater, med hänsyn till omvärldssituationen och den egna målsättningen, kan organisera samt styra 

(governance) stora infrastrukturprojekt, säkra finansiering (input) och behövlig infrastruktur (output). 

Nivå 3 är följaktligen ett område som innefattar intressanta aspekter och kommer att lyftas fram senare 

i uppsatsen.  

I den fjärde och sista nivån för Williamson in frågor hänförliga till traditionell produktionsekonomi 

och organisation. Det centrala i hans resonemang är hur produktionsprocessen, utifrån givna förutsätt-

ningar vad gäller t.ex. organisation och styrning, kan utformas för att bli så effektiv som möjligt. Han 

betraktar således organisationer som produktionsfaktorer i enlighet med den traditionella neoklassiska 

ekonomiska teorin. Översatt till transportinfrastruktur och Trafikverket skulle t.ex. följande fråga vara 

befogad: "Hur kan ombyggnation av en station genomföras så resurssnålt och så snabbt som möjligt?" 

Det handlar således om kostnadsminimering inom vissa angivna ramar.  

Det bör dock framhållas att huvudsakligt fokus i uppsatsens fallstudie inte är traditionell neoklassisk 

ekonomisk teori. Med det sagt går det inte att blunda för att järnvägen med sträckning Oslo-Göteborg-

Köpenhamn, liksom andra infrastrukturprojekt, måste utvärderas med hänsyn till kostnadsminimering, 
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effektivitet samt företags- och/eller samhällsekonomisk lönsamhet. Även om inte ekonomiska kalkyler 

genomförs i uppsatsen kommer det att ägnas ett visst utrymme för ett sådant resonemang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Level 1 

Embeddedness:  

Informal institutions,  

Customs, traditions, 

norms, religion etc.  

Levels 

Level 2 

Institutional  

environment:  

formal rules of the game - 

esp. property (polity, 

judiciary, bureaucracy).   

Level 3 

Governance: 

play of the game - esp. 

contract (aligning  

governance structures 
with transactions).   

 

Level 4 

Resource allocation and 

employment (prices and 

quantities; incentive 
alignment).  

 

Frequency 

(years) 

 

 

10
2
 till 10

3 

 

 

 

10 till 10
2 

 

 

 

1 till 10
 

 

 

 

Continuous 

Purpose 

Often noncalculative; 

spontaneous  

 

Get the institutional 

environment right. 1st 

order economizing.  

 

 

 

Get the governance 

structures right. 2nd 

order economizing.  

 

 

Get the marginal  

conditions right. 3rd 

order economizing. 

De solida pilarna som förbinder en högre nivå med en lägre innebär att den förstnämnda utgör begränsningar på 
nivån som befinner sig omedelbart nedanför. De streckade pilarna visar att alla fyra nivåer är integrerade och 
påverkar varandra. Under rubriken "Frequency" går det att urskilja de olika nivåernas föränderlighet uttryckt i år.  

 

Källa: (Williamson, 2000:597).  

Level 1: Social theory 

Level 2: Economics of property rights/positive 
political theory 

Level 3: Transaction cost economics 

Level 4: Neoclassical economics/agency theory 

 

 

Figur 2 
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Avslutningsvis bör det tilläggas att Williamsons modell ger en utmärkt överblick av institutioners på-

verkan på samhället. Modellen visar genom de inbördes beroenden som finns mellan de fyra nivåerna, 

att lämpliga institutioner kan reducera osäkerhet genom att förse samhället med en tydlig struktur för 

mänskligt samspel. Översatt till infrastrukturplanering innebär det att ett kraftfullt institutionellt ram-

verk kan reducera transaktionskostnader i berörda aktörers och organisationers samspel. Det i sin tur 

kan resultera i de "rätta verktygen" att förverkliga behövliga transportinfrastrukturprojekt. Faktum är 

att just institutionella brister och hinder kan ha orsakat höga transaktionskostnader som har försvårat 

eller förhindrat för Sverige, Norge och Danmark att planera och realisera en högklassig och samman-

hängande järnväg i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn. Detta kommer att undersökas utifrån nivå 

2, 3 och implicit 4. Den vetgirige får dock ge sig till tåls då en sådan analys genomförs längre fram i 

uppsatsen. Härnäst ska utvecklingen av EU:s transportpolitik, i vilken TEN-T ingår, beskrivas.  
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4 Det transeuropeiska transportnätverket 
I detta kapitel beskrivs utvecklingen av EU:s transportpolitik. Syftet är att ge en sammanfattande över- 

blick med ändamålet att öka förståelsen kring varför och hur TEN-T skapades, samt ge en bild av den 

komplexitet som omger transportinfrastrukturprogrammet.  

4.1 Europeiska Unionens transportpolitik 

I Romfördraget 1957 fastställdes betydelsen av avreglerade transportmarknader för att skapa en inre 

marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och individer. År 1961 presenterades de första 

riktlinjerna för ett gemensamt åtgärdsprogram inom transportsektorn. Dessa tidiga initiativ avvisades 

tämligen omgående av ointresserade medlemsstater. Mellan 1957 och 1984 åstadkom inte Europeiska 

kommissionen något nämnvärt inom transportpolitiken (Giorgi & Schmidt, 2002 och EU, 2000).  

Vändpunkten kom dock 1985 vid utgivningen av Vitboken "Förverkligandet av den inre marknaden", 

häri lyftes det fram att transportsektorn utgjorde en barriär för en fri marknad. Europaparlamentet för- 

de ärendet vidare till EU-domstolen och anklagade Europeiska rådet för: "[...] underlåtenhet att i en-

lighet med [Rom-] fördraget anta genomförandebestämmelser för gemenskapens transportpolitik (EU, 

2000)." Samma år dömdes rådet:"[...] för att inte ha genomfört fritt tillhandahållande av tjänster på 

området för internationella transporter, och för att inte ha fastställt de villkor som krävdes för att göra 

det möjligt för transportföretagen att genomföra interna transporter i en medlemsstat i vilken de inte är 

hemmahörande" (EU, 2000). Resultatet blev ett intensivt utarbetande av direktiv och förordningar som 

hade i syfte att avreglera de då slutna nationella transportmarknaderna
1
 (Giorgi & Schmidt, 2002 och 

EU, 2000).     

Ungefär samtidigt initierades diskussioner om transportinfrastrukturens centrala betydelse för EU och 

dess framtida välstånd, vilket resulterade i etableringen av TEN-T programmet som en följd av för- 

draget i Maastricht 1992. Syftet med programmet var, och är fortfarande, att koppla samman sociala 

och ekonomiska centra med hjälp av gränsöverskridande transportinfrastruktur, främja utvecklingen av 

den inre marknaden, att fri rörlighet för varor, tjänster, individer och kapital kunde garanteras samt att 

ekonomisk tillväxt i form av konkurrenskraft och sysselsättning gynnades. Därutöver betraktades 

transporter och transportinfrastruktur som områden med stor potential att främja hållbar utveckling 

samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Det växte även fram en övertygelse om att ett 

intermodalt och gränsöverskridande europeiskt transportnätverk skulle reducera flaskhalsar och öka 

kapaciteten för de fyra transportslagen (Johnson & Turner, 2007 och Förslag till nya riktlinjer, 2011). 

Två år efter Maastrichtfördraget satte Kommissionen ihop en grupp ledd av Henning Christophersen. 

Den s.k. "Christophersen-gruppen" pekade ut 14 prioriterade transportinfrastrukturprojekt som ansågs 

vara berättigade till EU-finansiering (se bilaga 3). Expertgruppen menade att de definierade projekten 

utgjorde saknade transportlänkar och bildade flaskhalsar i Europas transportnät. Projekten godkändes 

senare samma år av det Europeiska rådet i Essen som nödvändiga för att skapa ett kontinuerligt och 

effektivt transportnät (Johnson & Turner, 2007 och Förslag till nya riktlinjer, 2011).   

I syfte att förverkliga TEN-T antogs de första riktlinjerna år 1996. Tillsammans med Christophersen- 

gruppens förslag skapade riktlinjerna en grundläggande policy plattform för en vidareutveckling av 

TEN-T programmet. I takt med EU:s utvidgning, ökade trafikflöden, finansieringsproblem och för- 

seningar i genomförandet av projekten blev det aktuellt att kolla igenom riktlinjerna. En arbetsgrupp 

ledd av Karel Van Miert lade fram en rapport som låg till grund för de revideringar som gjordes 2004. 

Denna översyn utmynnade bl.a. i att antalet särskilt prioriterade projekt utökades från 14 till 30. Van 

                                                   
1 Idag har EU formellt sett lyckats avreglera nationella marknader för väg, järnväg, flyg och sjöfart (se kapitel 5).   
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Miert-rapporten introducerade även det s.k. sjömotorvägskonceptet. Målet var att förbättra sjöfartens 

infrastruktur för att på så sätt överföra stora mängder gods från väg till sjöfart eller kombinera trans-

portslagen för att reducera flaskhalsar (se bilaga 4 för de 30 särskilt prioriterade TEN-T projekten, och 

bilaga 5 för en illustration av transportnätet bestående av de särskilt prioriterade projekten).   

I övrigt föreslogs det i rapporten att ett antal europeiska samordnare skulle utses för att övervaka varje 

projekt, utvärdera arbetet som pågår för respektive projekt, samt skapa gynnsammare förutsättningar 

för samarbetet mellan involverade aktörer, och underrätta Kommissionen om utvecklingen (Johnson & 

Turner, 2007). 

Grundandet av genomförandeorganet, Trans-European Transport Network Executive Agency (TEN-T 

EA), var ytterligare ett led i Kommissionens arbete med att effektivisera och realisera det omfattande 

TEN-T programmet. Kommissionen ansåg att det fanns ett behov av att inrätta en myndighet som 

skulle omvandla dess definierade transportpolitik till handling. År 2006 grundades följaktligen TEN-T 

EA som är direkt underställt Kommissionens generaldirektorat för transport och rörlighet. General- 

direktoratet ansvarar för transportpolitiken, planeringen och utvärderingen av TEN-T och tar alla slut-

giltiga beslut. Genomförandeorganets uppgift är att se till att generaldirektoratets politik, målsättningar 

och strategier blir till verklighet (TEN-T EA, 2012).  

4.1.1 Förslag till nya riktlinjer 

Under de senaste åren har transportpolitiken fått ta itu med klimatrelaterade utmaningar
2
 samtidigt 

som många problem fortfarande är olösta inom TEN-T programmet. Kommissionen presenterade bl.a. 

mot denna bakgrund en Grönbok (2009) som föreslog att TEN-T riktlinjerna skulle revideras. Häri 

lyftes det fram att ett fortsatt fokus på de 30 särskilt prioriterade projekten inte var en lämplig strategi. 

Man menade på att det endast utmynnade i en sammankoppling av nationella nät vid nationsgränserna. 

Istället diskuterades behovet av ett nytt planeringsförfarande för att underlätta för medlemsstaterna att 

gemensamt färdigställa detta transportnät.  

Med utgångspunkt i Grönboken (2009), och efter många samråd och konsultationer, presenterade 

Kommissionen sitt förslag
3
 till nya riktlinjer år 2011 (se Förslag till nya riktlinjer, 2011). Fem huvud-

problem pekas ut:   

1. Det finns fortfarande många saknade länkar, särskilt gränsöverskridande, som utgör hinder för 

fri rörlighet inom och mellan medlemsstaterna. 

2. Kvalitén och tillgängligheten på den existerande infrastrukturen är generellt sett ojämn vilket 

skapar betydande flaskhalsar. Uppgradering eller helt ny infrastruktur är således behövligt i 

många områden.  

3. Infrastruktur som har i uppgift att knyta samman de olika trafikslagen, som exempelvis flyg-

platser, hamnar samt gods- och passagerarterminaler, är fragmenterad och saknar intermodal 

kapacitet. Detta försvårar planerna på att reducera flaskhalsar i det europeiska transportnätet.  

4. Investeringar i transportinfrastrukturen behöver bidra till att reducera transportsektorns utsläpp 

av växthusgaser med 60 % till år 2050.  

                                                   
2 Det finns ett allmänt klimatmål om att minska utsläppen av växthusgaser i Europa med 80-90 % fram till år 2050. Referens 
året är 1990 års utsläppsnivåer. Dessutom finns det ett transportpolitiskt mål om att minska transportsektorns växthusgasut-
släpp med 60 % till år 2050 (Färdplanen, 2011).   
 
3 Dessa riktlinjer är i dagsläget enbart förslag och blir gällande om de blir antagna, vilket de med stor sannolikhet kommer at t 
bli då Ministerrådet gav sitt stöd till förslaget i mars 2012.  
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5. Medlemsstaterna har än idag olika regler och krav för framförandet av fordon över nations- 

gränserna, vilket försvårar ambitionen om interoperabilitet i Europas transportnät.  

De föreslagna riktlinjerna utmynnade, i enlighet med vad som efterfrågades i Grönboken (2009), även 

i en ny planeringsmetod för det gemensamma transportnätet. De nuvarande riktlinjerna, som antogs 

1996 och som senast ändrades 2004, omfattar två planeringsnivåer. Den ena av dessa är övergripande 

och kan ses som översiktsplaner för järnvägar, vägar, flygplatser, inlandsvattenvägar, sjöfartsleder, 

hamnar och intermodala knutpunkter. Den andra nivån är en lista på 30 särskilt prioriterade projekt 

som bedöms ha högst mervärde
4
 för EU. 

I förslaget till nya riktlinjer har dock projektperspektivet fasats ut och istället ersatts med ett korridors-

perspektiv. Den största och viktigaste skillnaden är att det senare perspektivet anses leda till ett större 

hänsynstagande för kontinuerliga transportflöden, och föra samman berörda nationer i fördjupade sam- 

arbetsformer.  

I mer specifika formuleringar har ett prioriterat stomnät ("core network"), bestående av 10 stomnäts-

korridorer inom vilka EU-medel kommer att kanaliseras, utformats med utgångspunkt i de 30 särskilt 

prioriterade projekten. Syftet med nätet är att fungera som TEN-T:s "ryggrad" och knyta ihop viktiga 

noder som intermodala knutpunkter. Framtagandet har gjorts med hjälp av en tvåstegsmodell i vilken 

det första steget bestod av att definiera 83 urbana noder, 82 hamnar, 37 flygplatser och 46 gränsöver-

gångar mellan medlemsstaterna
5
. Slutligen sammankopplades alla noder i huvudsak med existerande 

järnvägar, vägar och inlandsvattenvägar. 

Korridorerna är tänkta att underlätta ett samordnat genomförande av stomnätet och ska omfatta de 

viktigaste gränsöverskridande transportflödena (tre medlemsstater måste korsas). Korridorerna ska 

vidare bestå av intermodal infrastruktur (två till tre transportsystem måste användas) och om möjligt 

sammankopplas till hamnar. Tanken är att berörda medlemsstater ska utarbeta en utvecklingsplan som 

ska utnyttjas som styrinstrument för respektive korridor. Denna ska bl.a. innehålla: 

 En beskrivning av korridorens egenskaper, exempelvis existerande flaskhalsar.   

 Målen för korridoren i termer av prestanda och kapacitet.  

 Åtgärder som är nödvändiga för att utveckla korridoren.  

 En marknadsanalys vad gäller intermodala transporter. 

 En finansieringsplan som kontinuerligt ska uppdateras. 

 En implementeringsplan. 

Förutom detta ska även europeiska samordnare utses för varje stomnätskorridor, deras uppgifter är mer 

eller mindre desamma som när de introducerades av Van Miert-rapporten 2004. Det vill säga övervaka 

varje infrastrukturprojekt, utvärdera arbetet som pågår för respektive projekt, underlätta samarbetet 

mellan involverade aktörer och rapportera till Kommissionen.  

De övriga projekten, som i de nu gällande riktlinjerna inte anses vara särskilt prioriterade, ska ingå i 

ett övergripande nät ("comprehensive network") som överlåts till medlemsstaterna att genomföra. I 

synnerhet de delar som uppfattas vara av nationellt intresse. 

                                                   
4 Det vill säga transportinfrastruktur som saknas, utgör en stor flaskhals och har potential för intermodalitet. Vidare betraktas 
dessa projekt ha stor betydelse för hållbar utveckling och fri rörlighet. De anses därför vara av stor ekonomisk och strategisk 

betydelse för EU (Förslag till nya riktlinjer, 2011). 
 
5 Dessa valdes ut baserat på invånarantal och trafikvolym samt en analys av passagerar- och godstrafikflöden.  
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EU har således gjort en kraftsamling för att åtminstone realisera de projekt som enligt dagens riktlinjer 

är särskilt prioriterade. Förslaget till nya riktlinjer, som förespråkar en ny planeringsmetod med stom-

nät och korridorer, anses leda till större möjligheter för realisering av TEN-T. Anledningen är att stom- 

nätet tros:  

 föra samman aktörer i närmare samarbeten med tanke på utvecklingsplanen,  

 sätta press på medlemsstaterna i och med tidsfristen
6
, och  

 leda till effektivare användning av EU:s finansieringskällor då resurserna ska läggas på ett 

mindre och striktare nät än tidigare (stomnätet).  

Den sista punkten kan visa sig vara viktig då de storskaliga och gränsöverskridande projekten som ska 

utgöra TEN-T kräver stora investeringar. Effektivt utnyttjande av EU:s finansieringskällor är således, 

jämte nationell finansiering, viktigt för realiseringen av TEN-T.  

4.1.2 Finansieringskällor 

Det föregående avsnittet avslutades med att det behövs omfattande investeringar för att genomföra 

TEN-T. Medlemsstaterna har därför fått tillgång till vissa EU-gemensamma finansieringsformer. Det 

handlar om direkta TEN-T anslag, sammanhållningsfonden, den europeiska investeringsbankens låne- 

och garantigivning, samt den europeiska regionala utvecklingsfonden. Tillsammans förfogar EU över 

ca 133 miljarder EUR för den nuvarande planeringsperioden som sträcker sig från 2007 till 2013 

(Hasselgren, 2011). För nästa planeringsperiod (dvs. åren 2014-2020) avser Kommissionen dessutom 

inrätta Connecting Europe Facility, en fond som ska öronmärka 31,7 miljarder EUR för TEN-T (För-

slag till nya riktlinjer, 2011).  

Enligt Kommissionens egna beräkningar kommer det dock krävas mycket mer än de ovannämnda 

summorna för att klara av att möta den framtida trafikökningen med kapacitetsutökningar. Enbart till 

år 2020 kommer det krävas ca 500 miljarder EUR (se Förslag till nya TEN-T riktlinjer, 2011). Huvud-

delen av investeringarna förväntas med andra ord komma från medlemsstaterna. Faktum är att de av-

satta resurserna på EU-nivå endast är tänkta att stimulera ytterligare investeringar, både från nationella 

budgetar och från den privata sektorn (se EU, 2011).  

Slutligen bör det tilläggas att EU:s finansieringskällor är tänkta att finansiera studier och forskning 

som kan vidareutveckla TEN-T programmet (maximalt upp till 50 %). Finansiering kan även ansökas 

till anläggningsskedet (i dessa fall gäller generellt upp till 20 % av kostnaderna). Det är emellertid upp 

till medlemsstaterna att i enskilda projekt oftast täcka mer än 50 % av kostnaderna (EU, 2011).  

 

 

 

 

 

                                                   
6
 Stomnätet är tänkt att stå klart senast den 31 december år 2030, medan det övergripande nätet beräknas vara genomfört den 

31 december år 2050. 
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5 En gemensam europeisk järnvägsmarknad  
I detta kapitel utvecklas några aspekter av EU:s politik, mer specifikt arbetet med det europeiska järn-

vägsnätets interoperabilitet. För att skapa bättre förutsättningar för flöden över nationsgränserna med 

tåg, är interoperabel transportinfrastruktur nödvändigt. Speciellt med tanke på att majoriteten av de 

särskilt prioriterade TEN-T projekten utgörs av eller involverar järnvägar (se bilaga 4). 

5.1 Teknisk interoperabilitet i Europa 

I Europa har järnvägar över tid utformats olikartat på grund av nationella standarder. Spårvidder, last-

profiler, elektrifiering, signalering, utformning av fordon liksom andra tekniska komponenter varierar 

från land till land. Detta har resulterat i ett fragmenterat europeiskt järnvägsnät präglat av låg teknisk 

interoperabilitet. Enda in på våra dagar har fragmenteringen föranlett hinder för gränsöverskridande 

tågtrafik.  

Exempelvis finns det nio olika elektrifieringssystem och sex olika spårvidder i Europa. För att ett tåg 

ska kunna korsa nationsgränserna idag behövs rullande materiel som kan hantera olika elektrifierings-

system och varierande spårvidder, vilket är dyrare än tåg som endast är avsedda för enhetliga system. 

Alternativet är att operatören byter lok vid nationsgränsen, vilket är tidskrävande, och ger anledning 

för resenärer och/eller godsföretag att välja flyg- eller vägtrafik som i jämförelse är mer flexibla och 

därmed mer attraktiva.  

Ett annat, sannolikt större hinder än de ovan diskuterade, är skillnaderna i signal- och tågtrafikstyr-

ningssystemen. Idag finns mer än 20 inkompatibla system runt om i Europa, och för en lokförare som 

har erhållit sin profession i ett land är det ofta omöjligt att förstå ett annat lands annorlunda optiska 

signaler i järnvägsnätet. Därtill är ombordutrustningen i tågen vid de flesta fall oförenlig med markut-

rustningen på spåret. Sammantaget är det en komplicerad situation som hindrar gränsöverskridande 

tågtrafik (se Winter, 2009).   

Orsaken till dessa olikartade järnvägssystem ligger troligtvis i att Europa gick från 1800-talets relativt 

öppna och handelsvänliga senare decennier, då långväga och gränsöverskridande järnvägar anlades, 

till 1900-talets starka fokus på interna kommunikationer och nationella system. I ett Europa som under 

detta århundrade sprudlade av nationalism, är det inte otänkbart att olika teknologiska linjer följdes 

pga. försvarspolitiska skäl (se t.ex. van der Vleuten & Kaijser, 2005 som diskuterar den europeiska 

transportinfrastrukturens historiska utveckling ur ett gränsöverskridande perspektiv).  

För att överbrygga dessa tekniska skillnader har EU utvecklat ett nytt och gemensamt signal- och tåg-

trafikstyrningssystem, ETCS/ERTMS. Utvecklingen av denna relativt nya teknik har följts upp av en 

implementeringsplan, framtagen av både EU och medlemsstaterna, i vilken ett flertal korridorer som 

ska utrustas med det nya signal- och tågtrafikstyrningssystem lyfts fram (se bilaga 6 för korridorerna).  

Förutom detta har även gemensamma riktlinjer för att standardisera tekniska komponenter inom järn-

vägen utarbetats, det s.k. Tekniska Specifikationer för Driftskompatibilitet, TSD. All form av ny- och 

ombyggnation av järnvägar i Europa måste ske i enlighet med de gemensamma bestämmelserna i 

TSD. Syftet med detta tillvägagångssätt är att successivt uppnå tekniskt harmoniserade järnvägar i 

Europa (Winter, 2009; TSD Höghastighet, 2012; TSD Konventionell, 2012).  

5.2 Administrativ och regelmässig interoperabilitet 

Förutom de tekniska skillnaderna har de administrativa och regelmässiga restriktionerna i EU bidragit 

till en låg grad av interoperabilitet i Europas järnvägsnät. Som förklarats i avsnitt 4.1 hade EU redan 

1957 fastslagit betydelsen av avreglerade transportmarknader för att skapa en inre marknad med fri 
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rörlighet. 1961 presenterades de första riktlinjerna för ett gemensamt åtgärdsprogram inom transport-

sektorn. Dessa tidiga initiativ avvisades dock av ointresserade medlemsstater. Mellan 1957 och 1984 

åstadkom inte EU något nämnvärt inom transportpolitiken. 

Vändpunkten kom år 1985 vid utgivningen av Vitboken "Förverkligandet av den inre marknaden", i 

vilken det lyftes fram att transportsektorn utgjorde en barriär för en fri marknad. Men förvånansvärt 

nog utelämnades järnvägsmarknaden i Vitboken som istället lade fokus på flyg, väg och sjöfart (John-

son & Turner, 2007). 

Det dröjde till 1998 innan Kommissionen lade fram tre relativt kraftfulla direktiv i ett led att avreglera 

medlemsstaternas slutna järnvägsmarknader. Dessa direktiv kom att kallas det första järnvägspaketet. 

Efter långdragna och intensiva debatter trädde förändringarna i kraft 2001 (Johnson & Turner, 2007). 

Detta ledde till att internationella godstransporter på järnväg avreglerades och därmed öppnades för 

konkurrens. Direktiven hade även som mål att bryta monopolistiska operatörsverksamheter genom 

vertikal separering, dvs. genom separation av infrastruktur och trafikering. Förhoppningen var att detta 

skulle skapa en situation där utländska operatörer inte skulle utsättas för diskriminering. Men för att 

försäkra sig om utfallet beslutades att ett kontrollorgan skulle inrättas i varje medlemsstat (Lochman, 

2009).  

EU:s andra järnvägspaket lades fram 2002 och antogs 2004. Den innehöll direktiv som skulle förbättra 

säkerheten, och ge operatörer tillåtelse att köra godstrafik på inhemska järnvägar med rätten till cabo-

tage. Direktiven omfattade även inrättandet av en ny europeisk järnvägsmyndighet, European Rail 

Agency, med ansvar att föreslå, utveckla och besluta om tekniska och säkerhetsrelaterade faktorer. Tre 

år senare antogs även ett tredje järnvägspaket, innehållandes direktiv med syftet att bl.a. öppna mark-

naden för internationell persontrafik för konkurrens med rätten till cabotage. Dessa direktiv trädde i 

kraft 2010 (se Johnson & Turner, 2007 och Lochman, 2009).   

Med andra ord är det formellt sett fritt för operatörer att bedriva både person- och godstrafik i andra 

medlemsstater. Men verkligheten är annorlunda då det oftast är de tidigare inhemska monopolistiska 

aktörerna som favoriseras vid t.ex. tilldelning av tåglägen, eller i egenskap av deras rullande materiel 

samt finansiella styrka, fortfarande har ett starkt grepp om både person- och godstrafiken (Johnson & 

Turner, 2007). 

Avslutningsvis går det att, utifrån kapitel 4 och 5, dra slutsatsen att EU har gjort framsteg i sin trans-

portpolitik sedan 1980-talet. Framstegen är dock snarare förlagda till ett politiskt plan än i faktiska 

resultat i form av interoperabel och gränsöverskridande transportinfrastruktur (se bilaga 4 för en tydlig 

översyn av antalet realiserade TEN-T projekt). I de två kommande kapitlen undersöks därför ett flertal 

tänkbara hinder och utmaningar som kan försvåra eller förhindra realisering av gränsöverskridande 

transportinfrastruktur. Denna analys genomförs med utgångspunkt i järnvägen med sträckning Oslo-

Göteborg-Köpenhamn.  
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6 Utmaningar och hinder i planeringen av järnvägen Oslo-Köpenhamn 
I avsnitt 6.1 beskrivs den moderna korridorens (Oslo-Göteborg-Köpenhamn) upprinnelse. I det efter-

följande avsnittet, 6.1.1, ges en detaljerad beskrivning av korridoren ifråga liksom vilka utbyggnads-

planer som är aktuella inom densamma. Kapitlet avslutas med avsnitten 6.1.2 och 6.1.3 där potentiella 

utmaningar och hinder, som kan försvåra eller förhindra planeringen och byggandet av järnvägen, tas 

upp.   

6.1 Den moderna korridorens upprinnelse  

TEN-T programmet initierades, som förklarat i avsnitt 4.1, som en följd av Maastrichtfördraget 1992. 

Redan innan dess hade dock europeisk industri påpekat att den gränsöverskridande infrastrukturen i 

Europa var undermålig och hämmande för deras konkurrenskraft, vilket USA och Japan m.fl. ansågs 

kunna dra fördel av
7
. Pehr Gyllenhammar, VD för Volvo AB mellan åren 1971 och 1990, hävdade att 

det behövdes en organisation som bl.a. kunde identifiera infrastrukturrelaterade problem och utarbeta 

lämpliga åtgärder för dessa. 1983 ledde hans engagemang till grundandet av "European Round Table 

of Industrialists" (ERT). En organisation bestående av representanter för Europas näringsliv, dvs. de 

verkställande direktörerna för företag som Fiat, BMW, Volvo, Ericsson, Siemens, Phillips, Thyssen- 

Krupp och många fler (ERT, 2012 och ERT, 1984). 

Vid slutet av 1984 gav ERT ut rapporten "Missing Links - Upgrading Europe’s Transborder Ground 

Transport Infrastructure" (ERT, 1984). Häri lade organisationen fram tre förslag: 

1. En tunnel för väg- och tågtrafik mellan England och Frankrike.  

2. En högklassig och sammanhängande motorväg och järnväg med sträckning Oslo-Göteborg-

Köpenhamn som, via fasta förbindelser över eller under Öresund och Fehmarn Bält, var tänkt 

att sammanbindas med det tyska motorvägssystemet respektive det föreslagna höghastighets-

nätet (se förslag 3 nedan).  

3. Ett europeiskt interoperabelt höghastighetsnät för tåg.  

I detaljerade formuleringar innehöll förslag nummer två i listan ovan två infrastrukturpaket, ett som 

benämndes "hög standard" och ett annat som kallades "låg standard". Det förstnämnda paketet inne-

höll förslag på en uppgradering av vägnätet inom korridoren, som till stora delar bestod av tvåfilig 

landsväg, till en sammanhängande motorväg med två filer i vardera riktningen.  

Vidare innehöll paketet en dubbelspårig höghastighetsjärnväg då den existerande ansågs vara under-

målig. Exakt vilken standard
8
 denna järnväg skulle ha i termer av hastighet, kapacitet, signalsystem 

och tågtrafikstyrningssystem framkommer dock inte i ERT-rapporten. Det som med säkerhet går att 

fastslå är att järnvägen ifråga, med den tidens mått mätt, planerades för att vara högklassig och fullt 

jämförbar med Europas första höghastighetsjärnväg mellan Paris och Lyon som stod klar år 1981 (se 

ERT, 1984 och Höghastighetståg ett skandinaviskt projekt, 2012).  

Utöver de ovannämnda infrastrukturplanerna ingick även två fasta förbindelser, bestående av både 

fyrfältiga motorvägar och dubbelspåriga höghastighetsjärnvägar över/under Öresund och Fehmarn 

Bält, i paketet som benämndes "hög standard". Syftet med dessa bro- och/eller tunnelförbindelser var 

att möjliggöra en ihopkoppling av motorvägen och järnvägen inom korridoren, till Tysklands motor-

                                                   
7 Det har höjts vissa kritiska röster om att TEN-T programmet är ett resultat av lobbying från "European Round Table of 

Industrialist" (se exempelvis Peters, 2003).  
 
8 Det som framkommer är att järnvägen skulle trafikeras av både gods- och persontrafik (se ERT, 1984).  
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vägssystem respektive det framväxande europeiska nätverket för höghastighetståg som återfinns som 

nummer tre i listan ovan.  

Det andra infrastrukturpaketet, "låg standard", bestod enbart av en fyrfältig motorväg på vissa utvalda 

delsträckor och utan några satsningar på en ny järnväg. Den redan existerande och undermåliga järn-

vägen var således tänkt att bestå i dess dåvarande utformning. Vad gäller de fasta förbindelserna in-

gick de även i detta alternativ, men med skillnaden att de enbart skulle bestå av fyrfältiga motorvägar 

som skulle kopplas till det tyska motorvägssystemet.  

I ERT-rapporten hävdades att de föreslagna infrastrukturpaketen var ytterst viktiga med tanke på att 

Skandinavien, sett ur ett geografiskt perspektiv, var isolerat från övriga Europa. Förbättrad transport-

infrastruktur skulle skapa högre kapacitet för både gods- och persontrafik inom korridoren och, med 

fasta förbindelser över och/eller under Öresund och Fehmarn Bält, utmynna i större och snabbare 

transportflöden till och från övriga Europa (ERT, 1984).  

En kort tid efter utgivningen av ERT-rapporten (1984) och de ovan förklarade infrastrukturpaketen 

grundades ett konsortium som kallades Scandinavian Link (Scanlink). Målet med denna var att få de 

norska, svenska och danska regeringarna att planera och genomföra ett av de två paket som inrymdes i 

förslag nummer 2 i listan ovan (Strömberg, 2012). 

Detta engagemang bar slutligen frukt. Sverige och Danmark kom överens om att en väg- och järnvägs-

förbindelse över Öresund var nödvändig. Länderna ingick i ett avtal år 1991 i vilken de försäkrade att 

gemensamt färdigställa en fast förbindelse. Överenskommelsen utmynnade i Öresundsbron som stod 

klar år 2000 (se t.ex. Regeringens proposition, 1990/91:158; Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:130) 

Även vägnätet från Oslo söderut till Göteborg och vidare ned till Köpenhamn har, sedan infrastruktur-

paketen initierades under 1980-talet, successivt uppgraderats och är så när som på ett fåtal delsträckor 

en sammanhängande motorväg (se Sveriges transportplan för 2010-2021, 2011; Norges transportplan 

för 2010-2019, 2009; Strömberg, 2012; Persson, 2012). Vad gäller förbindelsen över/under Fehmarn 

Bält, har Danmark och Tyskland beslutat att en tunnel för väg- och järnvägstrafik ska stå klar senast år 

2021 (se Danska tidsplanen för Fehmarn Bält-tunneln, 2012).  

I och med dessa genomföranden kommer stora delar av Pehr Gyllenhammars och ERT:s vision för 

korridoren att förverkligas. Det som i huvudsak återstår är att få till en gränsöverskridande planering 

och ett byggande av järnvägen som berörda länder, sett ur respektive lands transportbehov, är nöjda 

med.   

6.1.1 En beskrivning av den moderna korridoren   

I samband med Sveriges annalkande medlemskap i EU utökades Oslo-Göteborg-Köpenhamn med 

ytterligare korridorer, Oslo-Stockholm-Helsingfors samt Stockholm-Malmö. Detta blev sedermera 

Nordiska triangeln som under Europeiska rådets möte i Essen 1994 valdes ut som ett av fjorton särskilt 

prioriterade projekt, och sedan som ett av trettio prioriterade projekt när revideringen av EU-

riktlinjerna för TEN-T genomfördes år 2004 (Strömberg, 2012 och Johnson & Turner, 2007).   

Syftet med Nordiska triangeln är att sammanbinda Norge
9
, Sverige, Danmark och Finland via gräns-

överskridande vägar, järnvägar och maritim infrastruktur. Detta anses leda till bättre kommunikations-

                                                   
9
 Norge ingår officiellt sett inte i TEN-T pga. de står utanför EU, men ingår ändå i den skandinaviska/nordiska planeringen 

av Nordiska triangeln då det finns möjligheter att förlänga TEN-T projekt till ett tredje land (se EU, 2012e). 
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förbindelser för gods och resenärer inom Norden, men även till och från centrala Europa liksom de 

baltiska länderna och Ryssland (EU, 2012a; EU, 2012e).  

Triangeln kan delas in i tre ben: norra, östra och västra (se figur 1 nedan). Det västra benet i triangeln 

är korridoren som studeras i denna uppsats och har, som klargjorts ovan, sin upprinnelse i Scanlinks 

samt ERT:s visioner på 1980-talet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den nuvarande järnvägssträckan i det västra benet av Nordiska triangeln är utförd med konventionell 

teknik (se tabell 1 nedan för generella egenskaper för konventionella spår och höghastighetsspår) och 

består av Østfoldbanen (Oslo-Kornsjö), Norgebanan (Kornsjö-Skälebo-Göteborg), Västkustbanan 

(Göteborg-Malmö), och Öresundsbanan (Malmö-Köpenhamn). Trafiken på järnvägen består av både 

person- och godstrafik (Atkins, 2012).  

 

 

 

 

 

 

Restiden för en enkelresa från Oslo till Köpenhamn är ca 8 h
10

 och kräver, pga. att vissa delsträckor av 

infrastrukturen mellan Oslo och Göteborg är föråldrad, byte av tågsätt. Järnvägen är drygt 500 km lång 

                                                   
 
10 Delsträckorna Oslo-Göteborg och Göteborg-Köpenhamn tar med andra ord ca 4 h vardera (Atkins, 2012).  

 

 

     
     Figur 1: Nordiska triangeln  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Egenskaper Höghastighetsbanor Konventionella banor 

Trafikering I vissa fall även snabbgodståg, men 

vanligen uteslutande persontåg. 

Blandad trafik, gods- och persontrafik. 

Topphastighet > 250 km/h utan korglutning (I 

praktiken är topphastigheten högre 
än 300 km/h).  

Max 250 km/h med/utan korglutning. 

Spårgeometri Stora kurvradier. 

 

Måttliga kurvradier. 

 

Plankorsningar Inga. Kan förekomma. 

Tabell 1: Vissa generella egenskaper för höghastighetsbanor och konventionella banor (se Nelldal, 2010).  
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vilket innebär att medelhastigheten är ca 60-70 km/h (Atkins, 2012). De planerade ombyggnationerna 

som återfinns i tabell 2 nedan reducerar restiden med ett visst antal minuter, exakt hur mycket är svårt 

att utröna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de nu gällande EU-riktlinjerna för TEN-T framgår det att järnvägen ska förbli konventionell och följa 

sträckningen som beskrivs i tabell 2 ovan (se t.ex. EU, 2012a och EU, 2012e). I Sverige förhåller sig 

Trafikverket till detta och planerar därför en dubbelspårig järnväg från Öxnered ned till Köpenhamn 

som till stora delar är byggd för topphastigheter upp till 200 km/h, och med vissa delsträckor för 250 

km/h. Enligt Nelldal (2012) och Persson (2012) är detta, med skandinaviska mått mätt, en högklassig 

järnväg som med den dansk/tyska Fehmarn Bält-tunneln kommer att sträcka sig hela vägen till Ham-

burg.  

Den stora frågan som kvarstår, enligt dem, är hur Sverige och Norge gemensamt väljer att planlägga 

och bygga "riksgränssträckan" Halden-Kornsjö-Öxnered. Båda anser att sträckan ifråga kommer att 

vara den enda undermåliga när ombyggnationerna, som finns beskrivna i tabell 2 ovan, är genomförda.  

Norge å sin sida är mer angeläget om att bygga en dubbelspårig höghastighetsbana mellan de nämnda 

städerna i korridoren och vidare till kontinenten (se IVA, 2012; NHH, 2012). Detta beror sannolikt på 

att Norge betraktar stråket som det mest optimala och enda realistiska alternativ att via tåg föra landet 

närmare kontinenten. Det geografiska läget utesluter förmodligen andra alternativ då restiderna med 

dessa blir längre. 

 

Sträcka Status/Planering och åtgärder Tidsplan  

Oslo-Ski Nytt dubbelspår planeras (blir totalt fyrspår). Klart 2018-2019 

Ski-Sandbukta Redan dubbelspår. Ingen planering pågår.  - 

Sandbukta-Moss-Såstad Enkelspår som byggs ut till dubbelspår. Klart 2014-2019 

Såstad-Haug Redan dubbelspår. Ingen planering pågår.   - 

Haug-Halden Dubbelspår under planering, enkelspår idag.  Inget är bestämt. 

Halden-Kornsjö Enkelspår. Ingen planering pågår. - 

Kornsjö-Dals Rostock Enkelspår. Ingen planering pågår. - 

Dals Rostock-Skälebo Ny enkelspårbana för 200 km/h. Ingen planering - 

Skälebol-Öxnered Enkelspår. Ingen planering pågår. - 

Öxnered-Trollhättan Redan dubbelspår. Ingen planering pågår.  - 

Trollhättan-Göteborg Byggs ut till dubbelspår anpassat för 250 km/h. Klart under 2012 

Göteborg-Varberg Redan dubbelspår. Inget planeras. - 

Varberg-Hamra (via Varberg) Dubbelspår under planering, enkelspår idag.  Inget är bestämt. 

Varberg-Halmstad-Båstad Redan dubbelspår. Ingen planering pågår.  - 

Hallandsåsen (Båstad-Förslöv) Byggs ut till dubbelspår anpassat för 250 km/h.  Klart under 2015 

Förslöv-Ängelholm. Redan dubbelspår. Ingen planering pågår.  - 

Ängelholm-Maria-Helsingborg Dubbelspår under planering, enkelspår idag.  Inget är bestämt. 

Helsingborg-Lund-Malmö Redan dubbelspår. Ingen planering pågår. - 

Malmö Citytunneln Redan dubbelspår. Ingen planering pågår. - 

Malmö-Köpenhamn Redan dubbelspår. Ingen planering pågår. - 
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Tabell 2: Nuvarande järnväg Oslo-Göteborg-Köpenhamn. 

 

Källor: Sveriges transportplan för 2010-2021 (2011); Norges transportplan för 2010-2019 (2009).  

NO. 

SV.  

DK.  
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I jämförelse kan Sverige återuppta de vilande utredningarna för Götalandsbanan
11

 och Europabanan
12

 

och få en annan anknytning till kontinenten via höghastighetståg. Vad gäller Danmark är landet, lik-

som Sverige, inte heller beroende av en höghastighetsbana i korridoren för att få en närmare anknyt-

ning till kontinenten. För Danmark är snarare tunneln under Fehmarn Bält som planeras att tas i drift 

år 2021 viktigast (Strömberg, 2012 och Nelldal, 2012).   

Sett ur ett sådant perspektiv är det således mest angeläget för Norge att höghastighetsspår i korridoren 

blir verklighet. Det som möjligen kan komplicera situationen är att Kommissionen, i de nu gällande 

TEN-T riktlinjerna, utgår från att järnvägen ska genomföras i enlighet med konventionell teknik (se 

EU, 2012a och EU, 2012e).  

En höghastighetsbana inom korridoren är således inte aktuellt enligt TEN-T, men det bör sannolikt 

inte innebära ett hinder för ett framtida eventuellt genomförande. Ifall det nya förslaget till EU-

riktlinjer för TEN-T antas, vilket det sannolikt kommer att göra, skiftas fokus i EU från ett projekt- till 

ett korridorsperspektiv till vilka EU-medel kommer att kanaliseras. Det innebär att projekt, som t.ex. 

den Nordiska triangeln, fasas ut och istället ersätts med korridorer inom vilka EU och medlemsstaterna 

vill förbättra den gränsöverskridande transportinfrastrukturen (se Förslaget till nya riktlinjer, 2011).  

Ifall det inte är genomförbart att realisera projektet inom TEN-T är alternativet att länderna i fråga, om 

en höghastighetsbana inom korridoren anses vara nödvändig, planerar och genomför projektet sins-

emellan.  

Avslutningsvis bör det lyftas fram att det är svårt att säkert uttala sig om lönsamhet, kapacitetsnivåer, 

linjedragning, antalet resenärer, mängden gods, kostnader, restider, signal- och trafikstyrningssystem 

och andra egenskaper för en eventuell och sammanhängande höghastighetsbana med sträckning Oslo-

Göteborg-Köpenhamn. Anledningen är att berörda länder inte har planerat och utrett möjligheterna för 

sådan transportinfrastruktur inom korridoren. Visserligen har Norge i sin höghastighetsutredning utrett 

en del av de ovanstående faktorerna men enbart fram till norsk-svenska riksgränsen (se NHH, 2012). 

Den svenska höghastighetsutredningen som Gunnar Malm ledde år 2009 innehåller i sin tur endast en 

översiktlig analys som, likt den norska utredningen, inte fokuserar på en sammanhängande järnväg för 

Oslo-Göteborg-Köpenhamn (se SOU, 2009:74). Vad gäller Danmark har landet i fråga inte alls utrett 

möjligheterna för en höghastighetsbana i korridoren.  

Den enda studie som har utrett en höghastighetsbana som sträcker sig hela vägen från Oslo till Köpen-

hamn är genomförd av den Londonbaserade konsultfirman Atkins, som på uppdrag av COINCO North 

II
13

, har tagit fram underlag som visar att en dubbelspårig höghastighetsbana mellan Oslo och Köpen-

hamn kan få ett resandeantal på 9,5 miljoner om året. Beräkningarna grundar sig på befolknings- och 

arbetsmarknadsutvecklingen från och med år 2024, vilket förefaller vara det beräknade året för färdig-

ställandet av höghastighetsbanan, och med de effekter på resandet som höghastighetståg har visat sig 

ha på liknande sträckor i Europa som utgångspunkt (se Atkins, 2012). 

                                                   
11 En ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg, via Norrköping, Linköping, Jönköping 

och Borås. Utredningen är för tillfället vilande.  

 
12 En ny dubbelspårig järnväg för höghastighetståg mellan Jönköping och Köpenhamn som är tänkt att gå via Värnamo-

Ljungby-Helsingborg-Helsingör/Malmö-Kastrup. Europabanan befinner sig på idéstadiet och är för tillfället vilande.  

 
13 COINCO North II är fortsättningen på COINCO och COINCO North I, tre delfinansierade EU-Interregprogram. Syftet 

med dessa har bl.a. varit att skapa en modern järnvägslösning på sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn (COINCO, 2012).  
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Trots den relativt stora anläggningskostnaden, 100 miljarder svenska kronor, antyder Atkins (2012) i 

sin rapport att investeringen kan vara samhällsekonomisk lönsam. Detta kommer att redovisas i mer 

fördjupade samhällsekonomiska kalkyler under hösten 2012.   

Vad gäller den dimensionerade topphastigheten är den tänkt att vara minst 320 km/h och figur 3 nedan 

illustrerar restider
14

, mellanliggande stopp och linjedragning.    

Figur 3: Restider, mellanliggande stopp och linjedragning 

Vad gäller trafik, uteslutande persontåg eller både person- och godståg, har Atkins enbart lagt fokus på 

persontrafik i sin rapport från år 2012. Det är dock möjligt att kombinera person- och godstrafik på 

höghastighetsbanor (se t.ex. Nelldal, 2010). Vad gäller de övriga egenskaperna som nämndes på före- 

gående sida, dvs. signalsystem, kapacitet, förväntad mängd gods och trafikstyrningssystem, har dessa 

inte utretts i Atkins-rapporten.  

6.1.2 Berörda länders ståndpunkter i frågan 

I föregående avsnitt har det bl.a. förts ett inledande resonemang om att berörda länder inte har en en-

hetlig uppfattning om hur järnvägen i korridoren bör utformas. Sverige anser att en järnväg med kon-

ventionell teknik är tillräcklig, Norge förefaller ha ambitioner att planera och bygga en höghastighets-

bana, medan Danmark inte har uttryckt någon klar ståndpunkt om korridoren som de av allt att döma 

uppfattar som ett svenskt-norskt intresse.  

Sett till det politiska läget i Sverige, är det mycket som talar för att en eventuell höghastighetsjärnväg 

inom korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn inte kommer att planeras eller genomföras inom en snar 

framtid (åtminstone inte på svenskt territorium). Det beror enligt Fröidh (2012) på att den nuvarande 

svenska regeringen inte har tagit en tydlig ställning i frågan om höghastighetsbanors vara eller icke-

vara i Sverige. Nelldal (2012) hävdar att regeringen, generellt sett, är tveksam till höghastighetsbanor 

men då de saknar majoritet i riksdagen har frågan varken lyfts upp eller avfärdats (se även regeringens 

skrivelse till riksdagen, 2009/10:197 och Motion, 2011/12: T206).  

Det bör dock lyftas fram att infrastrukturministern, Catharina Elmsäter-Svärd, och den tidigare ställ- 

företrädande generaldirektören för Trafikverket, Lena Erixon, indikerat att ett svenskt järnvägsnät som 

är byggd med höghastighetsteknik ligger längre fram i tiden. De anser att underhåll av Sveriges nu- 

                                                   
14 Restiderna är sannolikt något tveksamma och bör därför betraktas som högst preliminära. Det förefaller t.ex. orimligt att 

restiden på delsträckan Malmö-Kastrup kommer att ligga på 5 minuter.  
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varande konventionella nät är viktigare och bör prioriteras för att skapa bättre punktlighet och jämnare 

flöden (se IVA, 2012 och Trafikverkets kapacitetsutredning, 2012).  

Förutom den politiska situationen har den svenska höghastighetsutredningen som Gunnar Malm ledde 

under 2009, och som bl.a. innehåller en översiktlig analys av förutsättningarna för höghastighetsbanor 

på sträckorna Oslo-Göteborg och Göteborg-Malmö, mer eller mindre avfärdat en höghastighetsbana 

inom korridoren (se SOU, 2009:74). Trots att det inte är hela korridoren som tas i beaktande, ger ut-

redningen en antydan om tänkbara åtgärder ifall det nuvarande politiska läget förändras i framtiden (se 

regeringens skrivelse 2009/10:197, i vilken det lyfts fram att en ny utredning sannolikt kommer att ta 

avstamp i den tidigare utredningen).  

Malm kom fram till att sträckan Göteborg-Malmö inte har ett tillräckligt marknadsunderlag för att 

anlägga en separat höghastighetsbana. Istället anser han att nuvarande järnväg bör uppgraderas för att 

hantera hastigheter upp till 250 km/h, och byggas ut till dubbelspår där det för närvarande är enkel-

spår. Vad gäller den andra relationen, Göteborg-Oslo, bedöms en anpassning för 200-250 km/h med 

enkelspår och goda mötesmöjligheter mellan Halden-Öxnered som tillräckligt. Den övriga järnvägs-

sträckan i korridoren anses vara högklassig och tillmötesgå den existerande och framtida transport-

efterfrågan. Det är endast sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö som Malm anser 

kan bli aktuella för höghastighetsbanor i Sverige (se SOU, 2009:74).   

Fler faktorer som talar emot ett svenskt deltagande i planerings- och genomförandefasen av en höghas-

tighetsbana inom en snar framtid är att den, enligt Persson (2012), upplevs som alltför visionär för att 

bli föremål för konkret planering inom de 20 närmsta åren. Strömberg (2012) tänker i liknande banor 

och anser att det blir svårt att "få ihop det" samhällsekonomiskt fram till år 2050. Nelldal (2012) i sin 

tur hävdar att de utbyggnadsplaner som är bestämda, och som diskuterats i avsnitt 6.1.1, skapar en 

högklassig järnväg för korridoren ifråga. Det som återstår att utreda, vilket Persson håller med om, är 

som förklarat tidigare "riksgränssträckan" Halden-Kornsjö-Öxnered. Nelldal menar att det långsiktigt 

sett kan finnas ett behov av en järnväg med höghastighetsteknik mellan Oslo-Göteborg-Köpenhamn, 

men att det idag finns andra stråk som t.ex. Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö som måste 

prioriteras före om ett svenskt höghastighetsnät blir aktuellt i framtiden.  

I Norge har däremot Jernbaneverkets nyligen utförda utredning visat att man har ambitioner att planera 

och bygga ett höghastighetsnät som i ett första skede kan förlängas till Sverige (se NHH, 2012). Tom 

Stillesby, projektledare för den norska höghastighetsutredningen, hävdar dock att Sverige "hindrar" 

Norges ambitioner att planera och bygga en höghastighetsbana inom korridoren som i ett senare skede 

kan förlängas till kontinenten. Den svenska "oviljan" att bygga sådan transportinfrastruktur kommer, 

enligt Stillesby, att medföra längre restider och försvåra för järnvägen att konkurrera med flyget (se 

IVA, 2012 och Norsk-svensk röra om snabbtåg, 2011). 

Det Stillesby inte nämner i sammanhanget är att den tredje parten i diskussionen, Danmark, har fattat 

ett beslut om att järnvägsnätet i landet ska utformas efter den s.k. "timemodellen". En järnvägsstrategi 

i vilken det fastslås att restiden med tåg inte ska överstiga en timme i relationerna Köpenhamn-

Odense, Odense-Århus och Århus-Ålborg. Sammantaget innebär det att högre hastigheter än 200-250 

km/h inte är aktuellt i det danska järnvägsnätet för tillfället. Därtill bör det tilläggas att även tunneln 

under Fehmarn Bält planeras för hastigheter upp till 200 km/h (Infrastrukturinvesteringar i Danmark, 

2011 och Transportministeriet, 2009).  

Med andra ord ser Pehr Gyllenhammars mest ambitiösa vision om en höghastighetsbana ut att förbli 

just en vision (åtminstone inom överskådlig tid). Det som till synes försvårar/förhindrar planeringen 
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och byggandet av järnvägen i korridoren, är att berörda länder har olikartade strategier för hur järn-

vägsnäten inom respektive land bör vidareutvecklas.  

6.1.3 Gränsöverskridande samordning och samarbete i Skandinavien   

De olikartade strategierna och åsikterna om hur järnvägen inom den västra delen av Nordiska triangeln 

bör utformas, kan tas som ett tecken på att nationella processer och relativt lösa gränsöverskridande 

samverkansformer kan försvåra eller förhindra effektiv gränsöverskridande planering i Skandinavien. I 

Kommissionens förslag till nya TEN-T riktlinjer har det gjorts ett försök att förändra denna uppenbara 

brist. Korridorsperspektivet är tänkt att föra samman länder i närmare samarbetsformer och därmed 

underlätta gränsöverskridande planering. Realiseringen av projekten är dock fortfarande beroende av 

att länderna, via nationellt utformade planeringsprocesser, kommer överens om ömsesidiga strategier. 

En företeelse som har visat sig medföra komplikationer i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn, då 

berörda länder sedan 1980-talet inte har lyckats komma överens om en utformning av järnvägen.  

Det kan således finnas behov av fördjupat samarbete över nationsgränserna. Faktum är att de genom-

förda intervjuerna, om än i varierande grad, antyder att fördjupad samordning och samarbete kan vara 

användbart för att effektivisera gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering. Detta resonemang 

gäller både korridoren ifråga men även för ett större skandinaviskt sammanhang.  

Strömberg (2012) hävdar att nationerna i Skandinavien skulle stå bättre rustade inför framtida trafik-

problem om infrastrukturplaneringen samordnades över riksgränserna. Fröidh (2012) för ett liknande 

resonemang och hävdar att det finns ett behov av att förbättra gränsöverskridande planering, och att ta 

mer hänsyn till områden som ligger utanför svenskt territorium för att skapa kontinuerliga flöden av 

både gods- och persontrafik i Europa. För att göra det anser han att berörda länder måste sätta upp 

gemensamma mål för vad de vill uppnå. Även Persson (2012) anser att det kan finnas skäl för för- 

djupat samarbete i Skandinavien då planeringsprocesserna möjligen har varit lite för nationella. Han 

hävdar dock att samverkansformer först bör etableras när det finns konkreta behov för det.   

Nelldal (2012) i sin tur exemplifierar behovet av effektivare gränsöverskridande planering genom att 

dra paralleller mellan järnvägen med sträckning Oslo-Göteborg-Köpenhamn, och planeringen av Öre-

sundsbron i vilken han var delaktig i tågtrafikplaneringsfrågor:  

"Det som är intressant är att Norge och Sverige endast planerar järnvägen fram till gränsen [...] Tänk dig då om 

vi skulle ha byggt Öresundsbron på samma sätt, att vi på svensk sida planerade en bro fram till halva sundet och 

danskarna fram till andra halvan av sundet. Det är inte ens säkert att bron skulle ha mötts och vi skulle säkerligen 

fått annorlunda standard. Då kan man fråga sig, måste det finnas vatten emellan för att vi ska kunna ha ett 

gemensamt projekt? Vi har dessvärre en viss oförmåga att planeringsmässigt hantera gränsöverskridande trans- 

portlänkar."  

I dagsläget förekommer inte någon form av fördjupad samordning i Skandinavien (Strömberg, 2012). 

Exempelvis samordnas inte Norges, Sveriges och Danmarks nationella transportplaner. Istället genom-

förs omvärldsanalyser, både separata men även i transportplanerna, för att öka den "interna" med- 

vetenheten om vad som försiggår i och utanför Europa (se t.ex. Trafikverkets omvärldsanalys, 2010; 

Transportministeriets omvärldsanalys, 2011; Jernbaneverkets omvärldsanalys, 2011; Trafikanalys, 

2012).  

Däremot finns det exempel på förekommande samverkansformer i Skandinavien. Förutom möjliga 

kontakter mellan de skandinaviska regeringarna äger de flesta politiska samarbetena rum i Nordiska 

ministerrådet, en mellanstatlig samarbetsorganisation som sträcker sig tillbaka till år 1952 (se t.ex. den 

svenska regeringens skrivelse 2011/12:90 och 2001/02:90 om rådets verksamhet). Det finns även olika 
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konkreta exempel på samarbeten mellan skandinaviska trafikverk som initierats på regeringsnivå (se 

t.ex. Svenskt-danskt samarbete, 2011 och Svenskt-norskt samarbete, 2008).  

Förutom behovet av en mer samordnad och internationaliserad planering, lyfte respondenterna upp 

finansiering som en fråga som behöver samordnas över nationsgränserna för att underlätta planering 

och genomförande av gränsöverskridande projekt. Det bör med andra ord finnas en tydlig strategi för 

hur finansieringen bör struktureras sinsemellan nationerna. Det vill säga om finansieringen exempelvis 

ska baseras på högre banavgifter, uteslutande skattefinansiering eller en mix av olika finansierings-

former. Därutöver kan det vara av stor vikt att utröna och fastslå hur stor del av finansieringen som 

respektive land ska stå för. I Norge är möjligen de geografiska förutsättningarna sämre än i Sverige 

och i Danmark; ska då Norge stå för en större del av finansieringen eftersom de också har uttryckt ett 

större behov av en höghastighetsbana? (Fröidh, 2012; Nelldal, 2012; Lingwall, 2012; Hellervik, 2012).  

Vad gäller den tekniska interoperabiliteten, dvs. olikartade spårvidder, signal- och tågtrafikstyrnings-

system, elektrifieringssystem, konstruktionsprofiler och andra faktorer som berörs i avsnitt 5.1, är 

respondenterna överens om att dessa faktorer tillhör de mindre hindren och utmaningarna i samman-

hanget. EU:s utveckling av ETCS/ERTMS och TSD har överbryggat tekniska skillnader i planeringen 

och byggandet av gränsöverskridande järnvägar.  

Idag är det ett måste för medlemsstaterna att följa TSD vid ny- eller ombyggnationer av järnvägar (se 

exempelvis TSD Höghastighetsnät, 2012; TSD Konventionell, 2012). Dessutom är implementeringen 

av ETCS/ERTMS på frammarsch i Skandinavien.   

Tittar vi lite närmare på Sverige har följande järnvägssträckor utrustats med ETCS/ERTMS: Malmö 

Centralstation, Citytunneln i Malmö (ska vara klart 2012), Botniabanan (Nyland-Umeå), Ådalsbanan 

(Sundsvall-Långsele), Västerdalsbanan (Repbäck-Malung) och Haparandabanan (Boden-Haparanda). 

Stora delar av det övriga svenska järnvägsnätet planeras att förses med ETCS/ERTMS senast år 2030 

(se Trafikverkets signalstrategi, 2012).  

I Danmark beslutade Folketinget under år 2009 att ETCS/ERTMS-tekniken successivt ska införas i 

hela landets järnvägsnät fram till år 2021 (se Banedanmarks signalstrategi, 2010). Vad gäller Norge är 

det bestämt att ETCS/ERTMS, till att börja med, ska utvärderas på en enskild järnvägssträcka (Ski-

Sarpsborg). Detta anses vara ett viktigt test för vidare implementering av ETCS/ERTMS, som troligen 

kommer att ingå i Norges nationella transportplan för 2014-2023 (se Jernbaneverkets signalstrategi, 

2010).  

När det kommer till den administrativa och regelmässiga interoperabiliteten hävdar Fröidh att den, 

precis som den tekniska motsvarigheten, inte utgör en större utmaning i sammanhanget. Detta trots det 

faktum att en del nationer kan favorisera
15

 tidigare inhemska monopolistiska aktörer.  

I Sverige var politiker och andra berörda aktörer mycket tidiga och kan påstås ha gått i bräschen för 

Europas försök att avreglera järnvägsmarknaden. Redan 1988 genomfördes en separering av infra-

strukturförvaltning och trafikutövning. Det tidigare affärsverket SJ är numera uppdelat i flera olika 

statliga bolag och fungerar, åtminstone teoretiskt sett
16

, som en vanlig persontrafikoperatör bland 

                                                   
15 Det finns, som förklarat i avsnitt 5.2, vissa tecken på att inhemska operatörer favoriseras framför privata och utländska 

operatörer.  

 
16 Även om inte SJ möjligtvis favoriseras när det kommer till exempelvis kapacitetstilldelning/tåglägen har organisationen, 

som ett resultat av deras tidigare monopolistiska ställning, ett starkt grepp om marknaden tack vara deras rullande materiel 

(Fröidh, 2012).  
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andra på marknaden. Trafikverket ansvarar för infrastrukturen och Transportstyrelsen tillser bl.a. att 

järnvägsmarknaden är konkurrensneutral, dvs. att ingen operatör favoriseras vad gäller tåglägen.  

I Danmark har en liknande utveckling ägt rum. Den norska avregleringen ligger däremot efter i jäm- 

förelse med Sveriges och Danmarks. I Norge råder det fortfarande monopol på persontrafiken förutom 

på ett fåtal sträckor. Vad gäller godstrafiken är marknaden avreglerad i samtliga länder.  

Sammanfattningsvis har resonemanget i kapitel 6 klargjort att de sannolikt största utmaningarna och 

hindrena i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn är bristen på samordnade mål och strategier, inter-

nationaliserade processer, och till viss grad även finansieringsrelaterade frågor. I det följande kapitlet 

diskuteras därför hur dessa faktorer kan hanteras på ett effektivare sätt än idag.  
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Olika organisatoriska nivåer 

Multinationellt/Internationellt (TEN-T) 

Nationellt 

Regionalt/lokalt 

7 En förändrad transportinfrastrukturplanering  
I det föregående kapitlet diskuterades utmaningar och hinder i planeringen och genomförandet av 

järnvägen inom korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn, som bl.a. tydes bottna i bristande samordning 

och internationalisering i transportinfrastrukturplaneringen. För att effektivt kunna planera gränsöver-

skridande projekt krävs sannolikt förändringar i infrastruktursektorn. I detta kapitel diskuteras därför 

alternativa sätt för berörda länder att planera transportinfrastruktur på olika geografiska nivåer.   

7.1 Nya institutioner för främjandet av gränsöverskridande planering 

Med det föregående kapitlet i åtanke, förefaller graden av samordning i "skandinavisk infrastruktur-

planering" vara relativt låg. Gränsöverskridande infrastrukturprojekt förväntas realiseras via lösa sam-

arbetsformer (t.ex. via regeringskontakter) och nationella processer.  

Dessa förutsättningar kan emellertid försvåra eller förhindra gemensam planering då berörda länder 

främst fokuserar på sina egna behov och intressen framför andras. Ett beteende som visserligen är 

naturligt, med tanke på att de institutioner som för närvarande genomsyrar tillhandahållandet av trans-

portinfrastruktur är nationellt utformade, men som sannolikt försvårar eller förhindrar planering och 

byggande av potentiellt nödvändig gränsöverskridande transportinfrastruktur (se även Short & Kopp, 

2005 som bl.a. diskuterar planeringens begränsningar på inter-/multinationell nivå).  

Går vi tillbaka i uppsatsen, till nivå 2 i Williamsons (2000) modell, kan den bristande samordningen i 

Skandinavien tas som ett tecken på att ländernas institutionella ram för tillhandahållandet av trans- 

portinfrastruktur inte är optimal för planering inom TEN-T. Anledningen är att TEN-T bygger på idén 

om internationalisering, dvs. samordning eller fördjupat samarbete mellan berörda länder. Detta leder 

sannolikt till höga transaktionskostnader som komplicerar eller t.o.m. förhindrar effektiv planering (se 

Johnson & Turner, 2007 och Hasselgren, 2011 som belyser denna utvecklingstendens i infrastruktur-

sektorn).  

I lite enklare formuleringar finns det anledning att ifrågasätta huruvida det är tillräckligt att enbart 

utöva infrastrukturplanering i dess nuvarande (nationellt orienterade) form. Initieringen av TEN-T, och 

den ökade betydelsen av samspel och interaktioner med omvärlden, har tillfört en ny organisatorisk 

nivå att ta hänsyn till i planeringen av infrastruktur. En inter-/multinationell nivå som förefaller kräva 

fördjupad samordning med grannländer och/eller andra nationer (se figur 4 nedan).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Under lång tid har de tre lägsta nivåerna dominerat transportinfrastrukturplaneringen. Initieringen av TEN-T och 

internationaliseringstendensen har dock gett upphov till en inter-/multinationell nivå som staterna bör överväga att ta hänsyn 

till.  
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För att tillgodose behovet av samordning i infrastruktursektorn kan det vara nödvändigt att förändra de 

formella institutioner som begränsar infrastrukturplaneringen till nationsgränserna. En tänkbar åtgärd 

är en institutionell förändring som möjliggör en integration av nationella trafikverk till en gemensam 

supranationell organisation, eller ett Skandinaviskt Trafikverk
17

 om man vill, som med harmoniserade 

och internationaliserade processer utövar gränsöverskridande planering och försöker uppnå stordrifts- 

fördelar på en överstatlig nivå.   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna utvecklingsväg innebär emellertid att större resurser läggs på inter-/multinationell nivå. Det kan 

medföra svårigheter att upprätthålla effektiv infrastrukturplanering på lokal, regional och nationell 

nivå. Berörda länder bör förslagsvis utskilja ett nät av infrastruktur som är av nationellt intresse, och 

som ska ingå i den supranationella organisationens planering. Som en del av detta nationella nät finns 

sannolikt vissa gränsöverskridande sektioner, som exempelvis korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn 

och Öresundsregionen, som kan utvecklas inom ramen för gränsöverskridande transportinfrastruktur-

planering.  

                                                   
17 Det Skandinaviska Trafikverket kan även inbegripa Finland och därmed utgöra ett Nordiskt Trafikverk. Eftersom det i 
uppsatsen fokuseras på Norge, Sverige och Danmark diskuteras denna organisatoriska lösning med utgångspunkt i de tre 

nämnda skandinaviska länderna.  

Nuvarande planerings- 

organisation 

Skandinaviskt Trafikverk 

Inter-/multinationellt fokus   

Lokalt/regionalt fokus  Figur 5: Tänkbara organisationsmodeller 

Korridors-/projektorganisation 

Hierarkiskt 

integrerade 

organisationer 

Marknads- 

lösningar 

Lokala/regionala planerings- 

organisationer 
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Vad gäller vidmakthållandet av effektiv transportinfrastrukturplanering på lokal och regional nivå, kan 

planeringsansvaret för dessa nivåer i högre utsträckning överlämnas till kommuner och/eller regioner. 

Staterna bör således överväga att tillämpa subsidiaritetsprincipen.  

Här kan en lämplig geografisk indelning, som följer betydelsefulla lokala och regionala stråk, ligga till 

grund för organisationer som ska planera lokal/regional transportinfrastruktur inom nationsgränserna. 

Dessa organisationer föreslås följaktligen inte att integreras över nationsgränserna, utan är tänkta att 

vara verksamma i respektive land, och ska således inte behöva initiera gränsöverskridande planerings- 

initiativ. Ett ansvarsområde som istället åligger det Skandinaviska Trafikverket.   

Det förefaller finnas skäl att anta att regioner och kommuner kan ta på sig utökat ansvar för transport-

infrastruktur som är av regional och lokal betydelse inom nationsgränserna. Kastar vi en blick mot 

kontinenten är det tydligt att regionaliseringstendensen i EU har fått dessa aktörer att redan idag kräva 

ökat inflytande i transportrelaterade frågor. En utveckling som också nått Sverige. Infrastrukturprojekt 

som Förbifart Stockholm, Citybanan i Stockholm, Västsvenska paketet i Västra Götaland samt City-

tunneln i Malmö, är ett antal svenska exempel som har präglats av omfattande förhandlingar mellan 

statlig samt regional och lokal nivå. Det är således inte längre självklart att effektivitet endast kan 

uppnås via ett brett statligt engagemang (se t.ex. Hasselgren, 2011 samt Stough & Rietveld, 1997).  

Denna dubbelriktade geografiska ombalansering av planeringsansvaret för transportinfrastrukturen 

skulle kunna medföra att staternas nuvarande, och relativt omfattande, roller i infrastrukturplaneringen 

reduceras och preciseras. Genom att i högre utsträckning överlämna planeringsansvar för infrastruktur 

som är av lokal och regional betydelse till kommuner och regioner, kan de tre berörda länderna frigöra 

resurser för att gemensamt planera transportinfrastruktur på inter-/multinationell och nationell nivå.  

De av EU-Kommissionen föreslagna stomnätskorridorerna i förslaget till nya riktlinjer för TEN-T, kan 

möjligen vara gångbara och samordna eventuellt motstridiga och heterogena intressen i planeringen av 

gränsöverskridande transportinfrastruktur. Denna struktur erbjuder en tydligare institutionell ram för 

den gränsöverskridande planeringen och kan åtminstone leda till att potentiella transaktionskostnader 

kontrolleras. Begränsningen med  denna organisationsform är dock att transaktionskostnaderna enbart 

kan kontrolleras för korridoren eller projektet ifråga.  

Planering av andra potentiellt intressanta korridorer och projekt kommer dock sannolikt fortfarande att 

präglas, och därmed försvåras/förhindras, av höga transaktionskostnader. Något som ett gemensamt 

Skandinaviskt Trafikverk, vilket diskuteras i följande avsnitt, kan råda bot på då en generell reduktion 

av potentiella transaktionskostnader kan uppnås genom en integration av nationella planeringsorgan
18

.   

7.2 Höga transaktionskostnader i gränsöverskridande planering   

Går vi vidare till nivå 3 i Williamsons (2000) modell, går det att urskilja ytterligare anledningar för en 

integrerad transportinfrastrukturorganisation med harmoniserade och internationaliserade planerings-

processer i Skandinavien. Williamson (2000) hävdar att det är nödvändigt att anpassa styrmodeller 

(governance) till att överensstämma, så väl som möjligt, med omvärldssituationen och organisationens 

målsättning.  

En utebliven anpassning till omvärldssituationen (dvs. internationalisering i allmänhet men TEN-T i 

synnerhet) kan leda till en situation, i vilken den nationella organisationen som har ett övergripande 

                                                   
18 Transaktionskostnadsanalysen tar inte hänsyn till "mjuka" sociala faktorer. Skälet är att de informella institutionerna i nivå 

1 i Williamsons (2000) modell, som klargjorts i avsnitt 3.3, ligger utanför uppsatsens tidsram/omfattning. Istället analyseras 
mer "formella" transaktionskostnader, som beror på brister och hinder som kan härledas till gruppen av formella institutioner 

i nivå 2 i samma modell.  
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ansvar för planeringen av transportinfrastruktur, får svårt att uppnå sin målsättning om effektivitet. 

Anledningen är att de aktuella förhållandena i avtalssituationen, i detta sammanhang den låga graden 

av samordning och de lösa samverkansformerna över nationsgränserna, kan ses som ett uttryck för att 

transaktionskostnaderna i gränsöverskridande planering blir för höga.  

 

 

 

 

 

Som bekant hävdar Williamson (1981) att i de situationer som s.k. fullständiga avtal kan slutas mellan 

aktörer, dvs. att osäkerheten i avtalen kan hanteras och specialiseringsgraden i det som är föremål för 

utbyte/transaktion inte hindrar att ett fullständigt avtal sluts, finns förutsättningar för lösare kopplingar 

mellan aktörerna. I de situationer där avtal av olika skäl inte kan slutas påstår Williamson (1981) att 

olika hierarkier, i form av vertikal och/eller horisontell organisatorisk integration av berörda aktörer, är 

lösningen.  

Osäkerheten i avtalssituationen 
Tittar vi närmare på den första av tre faktorer som enligt Williamson (1981) påverkar avtalssituationen 

och överenskommelserna, dvs. osäkerheten, går det att urskilja ett antal potentiella problem som måste 

"kontrolleras" i gränsöverskridande planering. Den i särklass största osäkerheten är de motstridiga 

intressena, dvs. nationernas uppfattning om vad som är rationellt samt företags- och/eller samhälls- 

ekonomiskt lönsamt att planera och bygga inom den västra korridoren av Nordiska triangeln. Sverige 

och Norge har olika syn på vilken standard som är lämplig för järnvägen, medan Danmark inte har 

uttryckt en klar ståndpunkt i frågan då de av allt att döma uppfattar korridoren som ett svenskt-norskt 

intresse.  

Resultatet blir en järnväg som utifrån Sveriges behov är tillräcklig men som Norge möjligen inte är 

tillfredsställt med. Genom att samordna planeringen inom en gemensam organisation kan man på ett 

enklare sätt komma fram till vad som är problemet med förbindelserna inom korridoren och tillsam-

mans åtgärda detta. Det vill säga att det ges bättre förutsättningar att skapa en medvetenhet om vilka 

infrastrukturella brister som existerar, hur de påverkar Skandinavien, samt hur dessa bör angripas för 

att transportflödena (både inom Skandinavien samt till kontinenten) ska fungera mer friktionsfritt.   

Under intervjuerna framkom även att processerna i Skandinavien är och har varit för nationella för att 

uppnå effektivitet på inter-/multinationell nivå (avsnitt 6.1.3). Det kan således finnas skäl att överväga 

en gemensam planlagstiftning för att ytterligare reducera osäkerheten.   

För att förenkla förståelsen kan problemet inledningsvis betraktas från ett svenskt perspektiv. När järn- 

vägar planeras i Sverige förekommer ett samspel mellan olika regelverk, exempelvis plan- och bygg-

lagen (PBL), miljöbalken (MB), järnvägslagen (JVL) och expropriationslagen (ExL). Dessa kan både 

samverka och delvis motverka varandra. Redan på nationell nivå är det således relativt vanligt med 

utdragna planeringsprocesser. På inter-/multinationell nivå kan detta bli ett större problem då olika 

regelverk och processer måste tillämpas för att realisera projekten ifråga (se Kopp & Short, 2005 som 

hävdar att planeringsprocessen har blivit mer komplex och mer tidskrävande. Ett resonemang som  

kan överföras till gränsöverskridande planering).   

Avtalssituationen Osäkerheten Transaktionsfrekvens Specificiteten 

Nuvarande 

planeringssituation 

Stor Få Hög 

Skandinaviskt 

Trafikverk 

Lägre i alla gränsöver- 

skridande projekt 

Fler Hög/Medel 

Projektorganisation/ 

stomnätskorridor 

Kontrollerad i projektet/ 
korridoren i fråga 

En Hög 

Tabell 3: Transaktionskostnader som ett resultat av styr- och organisationsmodeller i gränsöverskridande planering.  
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Förutom en gemensam planlagstiftning kan det även finnas fog för att harmonisera eller möjligen ut-

veckla nya metoder för samhällsekonomiska kalkyler och trafikprognoser, som pga. sitt nationella 

fokus ofta är mindre effektiva vid planering på inter-/multinationell nivå. Detta kan skapa osäkerhet 

för beslutsfattare som baserat på planeringsunderlag ska avgöra huruvida ett projekt är lönsamt eller 

inte. Ifall kalkyler och/eller prognoser blir missvisande låga går nationerna i fråga miste om positiva 

effekter, medan ett motsatt scenario kan medföra att onödigt stora resurser satsas på något som är 

olönsamt för samhället. Det kan med andra ord finnas marknads- och finansieringsrisker som behöver 

beaktas också i gränsöverskridande planering (se t.ex. Rietveld, 2012; Elena et al., 2009; Knowles & 

Matthiessen, 2009).  

Vidare har det empiriska materialet visat att det finns en osäkerhet i finansieringen av gränsöver-  

skridande projekt som också bottnar i behovet av samordning och samarbete. Därför bör nationerna 

gemensamt komma överens om gångbara och intressanta finansieringsformer för att realisera gräns-

överskridande projekt. Förutom detta kan det vara betydelsefullt att utröna och fastslå hur stor del av 

finansieringen som respektive land ska stå för. Sådana finansieringsrelaterade frågor kan äventyra 

gränsöverskridande projekt och bör kontrolleras i en gemensam organisation. 

Transaktionernas frekvens eller antal  
Går vi vidare och undersöker den andra av Williamsons (1981) tre faktorer i avtalssituationen och 

överenskommelserna, dvs.  transaktionsfrekvensen, är det tydligt att utbytet inom ramen för transport-

infrastrukturplanering är relativt lågt mellan de tre berörda länderna.  

Det finns endast två uppenbara exempel på gränsöverskridande samarbeten som resulterat i gemen-

samma infrastrukturprojekt, Öresundsbron (Sverige/Danmark) och Svinesundsbron (Sverige/Norge). I 

dagsläget är det med andra ord de specifika situationerna som är avgörande i den gränsöverskridande 

planeringen.  

Det krävs att berörda länder ingår i unika avtal, eller i det här fallet i unika samarbetsformer, för att 

planera och bygga gränsöverskridande projekt. I termer hänförliga till transaktionskostnadsteori, inne- 

bär det att speciella arrangemang måste upprättas vid varje samarbete över nationsgränserna. Enligt 

Williamson (1981) kan detta ge upphov till höga transaktionskostnader. Skälet är att kunskapen om 

transaktionen och motparternas beteende är bristande vilket kan ge upphov till hög osäkerhet. Genom 

att integrera olika aktörer i en gemensam organisation skulle dessa kostnader kunna reduceras då inga 

speciella arrangemang skulle behöva upprättas. Samarbetet skulle istället ske i samma organisation. 

Sammantaget skulle detta kunna främja gränsöverskridande infrastrukturplanering i Skandinavien i 

form av potentiella stordriftseffekter.  

Tillgångarnas specificitet/specialisering 

Vad gäller järnvägar i egenskap av fysiska tillgångar är sannolikt graden av specialisering i planerings-

fasen inte reducerbar oavsett organisatorisk lösning
19

. Anledningen är att planering av järnvägar, pga.  

varierande och unika omvärldsfaktorer som geografiska omgivningar, miljöaspekter, transportbehov  

och -efterfrågan, geologi, ekonomi och samhällsintresse, är en komplex och mångfacetterad process 

som skiljer sig från projekt till projekt och är följaktligen svår att standardisera.  

 

Specialiseringsgraden reduceras dock i viss mån vid själva bygg- och underhållsfasen, speciellt med 

tanke på utvecklingen av ETCS/ERTMS och införandet av TSD. Det relativt höga teknikinnehållet 

                                                   
19 Det kan finnas en möjlighet att berörda länder, efter en viss tid och genom gemensam planering och byggande, kan "ta med 

sig" erfarenheter och kunskap till nya infrastrukturprojekt och på så sätt reducera specialiseringsgraden till en något lägre 

nivå. 
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längs rälsen och i anläggningarna är dock fortsatt specificerad och kräver stora investeringar. Det vill 

säga kapitalplaceringar som blir bundna i fasta och fysiska tillgångar. Eftersom järnvägar bara har ett 

användningsområde, dvs. att möjliggöra transporter av resenärer och gods via spårbundna fordon med 

relativt hög hastighet och höga kapacitetsnivåer, bör det ligga i berörda aktörers intresse att via stora 

mängder gods och höga resandeantal få samhälls- och/eller företagsekonomisk avkastning på genom- 

förda investeringar. I ett längre perspektiv kommer berörda aktörer dessutom att behöva vidta olika 

underhålls- och trimningsåtgärder. Detta för att upprätthålla en fortsatt god standard på den gemen-

samma infrastrukturen. För att nå sådana tänkbara och önskvärda mål är det sannolikt lämpligt att 

utveckla gemensamma strategier. Det vill säga att gränsöverskridande samordning/samverkan mellan 

berörda aktörer kan vara nödvändigt.  

 

Sammantaget förefaller järnvägar vara tillgångar med hög specialiseringsgrad, och har kännetecken 

som påminner om transaktionsspecifika investeringar. Det vill säga investeringar som är bundna i fasta 

och fysiska tillgångar, som är avsedda för ett ändamål med litet alternativ värde, och som förbinder 

aktörer i beroende- och samarbetsförhållanden. Enligt Williamson (1981) kan detta utgöra ett skäl för 

integration av aktörer i en gemensam organisation. De nuvarande samarbetsformerna i Skandinavien, 

som kan liknas vid lösa marknadskopplingar, är följaktligen inte lämpliga. Resultatet blir förmodligen 

ineffektiv gränsöverskridande planering, reglering, finansiering och utbyggnad vilket kan medföra att 

inter-/multinationellt intressanta infrastrukturprojekt, som järnvägen med sträckning Oslo-Göteborg-

Köpenhamn, inte förverkligas.    
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8 Slutsatser 
Så länge EU förblir i dess nuvarande konstruktion, med betoning på mellan- och överstatligt nationellt 

samarbete istället för en mer federativ union, är det uppenbart att Kommissionens utpekade transport-

länkar endast kan realiseras då staterna anser att dessa är ömsesidigt intressanta. Något som de icke-

realiserade TEN-T projekten, och de sedan 1996 relativt ofta omarbetade EU-riktlinjerna för transport-

infrastrukturprogrammet, vittnar om.  

Förändringen måste således komma från medlemsstaterna själva, vilket det hittills förda resonemanget 

om järnvägen i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn låter förstå. För oavsett hur järnvägen bör ut-

formas (höghastighet eller konventionell) och oberoende av vilken teknik som Kommissionen utgår 

ifrån i TEN-T programmet, är det relativt tydligt att de institutioner som genomsyrar tillhandahållandet 

av transportinfrastruktur i Skandinavien inte är optimala för den inter-/multinationella arenan.  

Återvänder vi till uppsatsens första grundfråga, dvs. vilka hinder och utmaningar som kan tänkas för-

svåra eller förhindra planeringen och genomförandet av järnvägen ifråga, har det empiriska underlaget 

visat att bristen på samordning i "skandinavisk planering", med stor sannolikhet, utgör en betydelsefull 

faktor i förklaringen till varför länderna sedan 1980-talet inte har realiserat en sammanhängande och 

av alla parter upplevd högklassig järnväg. Det starka nationella fokuset har resulterat i isolerade trans-

portinfrastrukturstrategier som, av allt att döma, präglas av oförenliga mål för hur respektive nations 

järnvägsnät bör vidareutvecklas.  

Bristande samordning, i kombination med att gränsöverskridande transportinfrastruktur i Skandinavien 

förväntas realiseras via lösa samarbetsformer och nationella processer, har sannolikt gett upphov till 

höga transaktionskostnader som förorsakat ineffektiv gränsöverskridande planering och därmed ute-

blivna gemensamma åtgärder i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn.  

För att hantera dessa utmaningar och hinder, vilket för oss in på uppsatsens andra grundfråga, föreslås 

att de formella institutioner som begränsar planeringen till nationsgränserna sannolikt måste förändras. 

En förändring som är tänkt att utmynna i en supranationell och integrerad infrastrukturorganisation, ett 

Skandinaviskt Trafikverk med internationaliserade och harmoniserade planeringsprocesser, som syftar 

till att bryta det nationella fokuset och reducera de till synes höga transaktionskostnaderna i gränsöver- 

skridande projekt.  

I ett led att ytterligare precisera statens roll i transportinfrastrukturplaneringen, diskuteras möjligheten 

att i högre utsträckning överlämna planeringsansvar för transportinfrastruktur som är av lokal/regional 

betydelse till kommuner och regioner. Förutom att ett sådant tillvägagångssätt kan motiveras med 

subsidiaritetsprincipen kan resurser, som t.ex. kan användas för att effektivisera planeringen på inter-

/multinationell nivå, frigöras.  

Ifall korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn sätts i ett större sammanhang, förefaller förslaget om ett 

Skandinaviskt Trafikverk vara en tämligen rationell utvecklingsväg. EU:s grundpelare vilar, som för-

klarat tidigt i uppsatsen, på Romfördragets ambition om fri rörlighet inom gemenskapen vilket trans-

portpolitiken i allra högsta grad anses bidra till. Då TEN-T är resultatet av den gemensamma trans-

portpolitiken är det mycket som tyder på att programmet, antingen i dess nuvarande eller kanske i en 

modifierad form, kvarstår även i framtiden.  

Tittar vi bortom TEN-T och Sveriges åtagande att bidra till unionens intressen, finns det fler skäl för 

att noga överväga ett Skandinaviskt Trafikverk. Eftersom handelns betydelse för svensk ekonomi ökar 

över tiden, med ökad efterfrågan på effektiva och miljömässigt hållbara transporter som följd, ställs 

det stora krav på samordnad infrastrukturplanering mellan Sverige och våra grannländer. Tillsammans 
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kan vi sannolikt också maximera och hantera potentiella systemeffekter på ett bättre sätt än vad som 

görs idag. Exempelvis kan ett eventuellt höghastighetsnätverk och dess möjliga systemeffekter ges 

bäst förutsättningar i gränsöverskridande struktur. Vidare finns det anledning att anta att stordriftsför-

delar kan nås på överstatlig nivå.  

Sammantaget förefaller det finnas skäl att agera på den inter-/och multinationella arenan. En utebliven 

institutionell anpassning till internationaliseringstendensen, medför sannolikt att gränsöverskridande 

planering, reglering, finansiering och utbyggnad blir fortsatt ineffektiv. Berörda länder bör följaktligen 

överväga att ta större hänsyn till detta i organisations- och styrmodeller för infrastruktursektorn.   
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10 Bilagor 
 

Bilaga 1 

Förklaring av ord och begrepp.  

Cabotage: Transportörer som utför inrikestransporter (gods och/eller resenärer) i ett land som de inte 

är hemmahörande i (Winter, 2009).  

ETCS och ERTMS: ERTMS (European Rail Traffic Management System) är ett trafikstyrningssystem 

som styr och övervakar järnvägstrafik. Den består av ETCS (European Train Control System) och 

GSM-R. Den förstnämnda är tågets ombordutrustning medan den sistnämnda är ett radiosystem som 

oupphörligt sänder och tar emot information mellan tåget och radioblockcentralen (Winter, 2009).  

Gränsöverskridande planering/planläggning: I denna uppsats står begreppet för nationella planerings- 

organ som tillsammans, över nationsgränserna, utreder och skapar förutsättningar för realisering av 

gränsöverskridande transportinfrastruktur.  

Gränsöverskridande transportinfrastruktur: I uppsatsen står begreppet för transportinfrastruktur som 

breder ut sig över nationsgränserna och är integrerad med ett annat lands, eller flera länders, nationella 

transportnät.  

 

Grönböcker: Dessa dokument kan betraktas som motsvarigheten till svenska utredningsbetänkanden 

(SoU) genomförda av regeringstillsatta kommittéer. På EU nivå utfärdas dessa av Kommissionen. I 

Grönböcker presenteras åtgärder och idéer som vänder sig till intresserade aktörer som har möjligheten 

att delta i samråd och debatter (EU, 2012b).  

 

Intermodalitet: Tanken är att de olika transportslagen både ska kombinera varandra och fungera var 

och en för sig i TEN-T.     

 

Interoperabilitet: Att kunna framföra alla transportslag över nationsgränserna utan tekniska och/eller  

regelmässiga/administrativa restriktioner (Winter, 2009).  
 

Rullande materiel: Ett begrepp som står för de anordningar som kan framföras på järnväg, som t.ex. 

lok och vagnar.  

Social och ekonomisk sammanhållning: Syftet med EU:s regionalpolitik är att uppnå social och eko-

nomisk sammanhållning, dvs. en balanserad samhällsekonomisk utveckling i hela unionen. Målet är 

att minska strukturella olikheter mellan länder och regioner genom olika insatser (EU, 2012c).  

 

Territoriell sammanhållning: Det saknas en tydlig definition av begreppet. Men eftersom unionen 

expanderar och sträcker sig över en hel kontinent med olika länder, har EU som mål att utveckla alla 

regioner och länder på ett positivt sätt och ta tillvara på alla starka egenskaper (EU, 2012d).  

Tågläge: Detta begrepp kan definieras som den infrastrukturkapacitet som får tas i anspråk för att 

framföra järnvägsfordon, utom arbetsfordon, från en plats till en annan under en viss tidsperiod. Alla 

operatörer ansöker om tåglägen hos Trafikverket.  
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Vertikal separation: Detta begrepp kan förklaras som uppdelning av ansvaret för transportinfrastruktur 

och trafikutövning. Syftet är att bryta monopolistiska ägarstrukturer och främja konkurrensen på järn- 

vägsmarknaden (se t.ex. Johnson & Turner, 2007).  

På EU-nivå krävs endast räkenskapsmässig åtskillnad mellan infrastruktur och trafikering. I Sverige 

har dock en organisatorisk uppdelning genomförts. Tidigare hade SJ (under översyn av staten) hand 

om planering, byggande, drift och underhåll av Sveriges järnvägar. Affärsverket hade även monopol 

på person- och godstrafik, och var således den enda operatören på svenska järnvägar. År 1988 valde 

staten, bland många andra åtgärder, att separera ansvaret för infrastruktur (planering, byggande, drift 

och underhåll) och trafikutövning.  

Genom det nya Banverket (numera en integrerad del i Trafikverket) tog staten det fulla ansvaret för 

infrastrukturen, medan SJ endast ansvarade för trafikeringen. Den svenska avregleringen fortsatte, 

både med egna initiativ och EU-direktiv, och idag ansvarar Trafikverket för infrastrukturen. SJ och 

andra operatörer får ansöka om tåglägen och betala banavgifter. Transportstyrelsen tillser bl.a. att järn- 

vägsmarknaden i Sverige är konkurrensneutral.  

Vitböcker: På EU-nivå innehåller dessa policydokument förslag inom politiska områden som trans-

port- och jordbrukspolitik. De kan betraktas som motsvarigheten till svenska regeringspropositioner. 

Europeiska ministerrådet behandlar Vitböcker innan Kommissionen initierar lagstiftningsarbetet (EU, 

2012b).  
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Inledande frågor 
Personens bakgrund? 

Tjänst? 

Arbetsuppgifter?  

 

Transportinfrastrukturplanering 

Finns det, generellt sett, någon form av samordnad infrastrukturplanering mellan Sverige, Norge och 

Danmark i dagsläget? Om ja hur ser denna ut? Om nej varför inte? 
 

Tycker Du att det finns ett behov av att samordna Sveriges, Norges och Danmarks planering? 

 
Öresundsbron och Svinesundsbron är två exempel på gränsöverskridande infrastruktur. Hur såg sam-

arbetsformerna ut här?  

 
Kan man lära sig något från de projekten som kan tillämpas i planeringen och byggandet av järnvägen 

i korridoren Oslo-Göteborg-Köpenhamn?  

 

Nordiska triangeln 
Vilka utmaningar och hinder ser Du i gränsöverskridande transportinfrastrukturplanering?  

 

Finansiering: Hur kan involverade parter lösa finansiering?  
 

Organisatoriska: Hur ser dagens organisatoriska förutsättningar ut? Lämpliga för gränsöverskridande 

planering?  
 

Tekniska: Det europeiska järnvägsnätet är fragmenterat. Exempelvis är elsystemen i Sverige och 

Danmark olika. Är detta problematiskt? Om ja, Hur kan man lösa sådana problem? Om nej, varför 

inte? 
 

Administrativa/juridiska: Ländernas planeringssystem skiljer sig åt till viss del. Vad kan detta ha för 

inverkan på själva planeringen av Nordiska triangeln? Utdragen process? Frustration? 
 

Övrigt: Kommer Du på något annat som är viktigt?  

 

Vilka strategier är lämpliga att tillämpa när det kommer till gränsöverskridande infrastrukturprojekt 
som Nordiska triangeln? 

 

Hur har EU:s gemensamma transportpolitik och TEN-T projekt påverkat infrastrukturplaneringen?  
 

Hur ska infrastrukturplanering utföras i framtiden?  

 
Avslutningsvis, är det realistiskt att tro att en höghastighetsbana för tågtrafik kommer att byggas från 

Oslo till Göteborg och vidare ned till Köpenhamn? Om ja varför/Om nej varför inte?  

 

Avslutning 
Anonym? 

Tips om ytterligare material och intervjupersoner? 

Vill Du veta vad vi har kommit fram till i intervjun? 
Vill Du läsa uppsatsen? 
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Bilaga 3 

Christophersen-gruppens 14 prioriterade TEN-T projekt. 

1. Höghastighetsjärnvägar/Kombinerade transporter.  
 Berlin - Nürnberg/München - Verona.  

2. Höghastighetsjärnvägar 
 Paris - Bryssel - Köln - Amsterdam - London. 

 

3. Höghastighetsjärnvägar 
 Madrid - Barcelona - Perpignan-Montpellier 

 Madrid - Vitoria - Dax  

 

4. Höghastighetsjärnvägar 
 Paris - Östra delarna av Frankrike - Södra delarna av Tyskland 

 

5. Konventionell järnväg/Kombinerade transporter  
 Rotterdam  -  Oberhausen (Betuwe linjen) 

 

6. Höghastighetsjärnvägar/Kombinerade transporter 
 Lyon - Turin - Milano - Venedig - Trieste  

 

7. Motorvägar i Grekland 

 
8. Motorväg mellan Lissabon - Valladolid 

 

9. Konventionell järnväg 
 Cork - Dublin - Belfast - Larne - Stranraer  

 

10. Malpensa flygplats i Milano 
 

11. Fast väg- och järnvägsförbindelse mellan Sverige och Danmark (Öresund) 

 

12. Nordiska triangeln: Gränsöverskridande järnvägar, motorvägar och maritim infrastruktur med 
avsikten att förbinda nordiska länder och huvudstäder.  

 

13. Motorväg: Irland - Storbritannien - Benelux länderna 
 

14. Järnväg: "West Coast main line" i Storbritannien som via tunneln under engelska kanalen 

sträcker sig vidare till kontinenten.  

 
Utöver projekten ovan hade Christophersen-gruppen valt ut ett antal som var av "further importance" 

 (se Johnson & Turner, 2007: 60).  
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Bilaga 4  

De 30 särskilt prioriterade projekten  

1. Järnväg: Berlin - Verona/Milano - Bologna - Napoli - Messina - Palermo  
2. Järnväg: Paris - Bryssel - Köln - Amsterdam - London (Färdig).  

3. Järnväg som involverar flera sträckor i Portugal, Spanien och Frankrike.  

4. Järnväg som involverar flera sträckor i Frankrike, Luxemburg och Tyskland.  
5. Järnväg (Betuwe linjen): Rotterdam - Oberhausen (Färdig).  

6. Järnväg: Lyon - Trieste - Ljubljana - Budapest.  

7. Motorväg: Igoumenitsa - Aten - Sofia - Budapest.  

8. Multimodal korridor: Portugal - Spanien - Resten av Europa.  
9. Järnväg: Cork - Dublin - Belfast - Stranraer (Färdig).  

10. Malpensa Flygplats: Milano (Färdig).  

11. Öresundsbron: Sverige och Danmark (Färdig).  
12. Järnväg, motorväg och maritim infrastruktur: Nordiska triangeln.  

13. Motorväg: Irland - England - Benelux länderna 

14. Järnväg: Storbritannien - Benelux länderna (Färdig).  
15. Sattelitsystem: Galileo  

16. Järnväg: Sines/Algeciras - Madrid - Paris 

17. Järnväg: Paris - Strasbourg - Stuttgart - Wien - Bratislava  

18. Sjöfart (inre vattenväg): Nederländerna - Rumänien  
19. Järnväg: Åtgärder för att öka graden av interoperabilitet på vissa sträckor i Spanien och 

Portugal.  

20. Järnväg och motorväg: Fehmarn Bält förbindelsen (Danmark och Tyskland).  
21. Sjömotorvägar (sjöfart): Flera projekt.  

22. Järnväg: Aten - Sofia - Budapest - Wien - Prag - Nürnberg/Dresden.  

23. Järnväg: Gdansk - Warszawa - Brno/Bratislava - Wien.  
24. Järnväg: Lyon/Genoa - Basel - Duisburg - Rotterdam/Antwerpen.  

25. Motorväg: Gdansk - Brno/Bratislava - Wien.  

26. Järnväg och motorväg: Irland - England - Övriga kontinenten.  

27. Järnväg ("Rail Baltica"): Warszawa - Riga - Tallinn - Helsingfors.  
28. Järnväg: Bryssel - Luxemburg - Strasbourg.  

29. Järnväg och sjöfart (hamnar): Grekland.  

30. Sjöfart (Inre vattenväg): Frankrike - Belgien - Nederländerna - Tyskland.  
 

 

 

Källa: (EU, 2012a).  
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Bilaga 5 

En illustration av de 30 särskilt prioriterade TEN-T projekten.  

  

Källa: (Euro-infrastructure, 2005).  
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Bilaga 6 

ETCS/ERTMS-korridorer 

 

Källa: (ERTMS, 2009).  


