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1. Regionerna och finansieringsproblemet

Under efterkrigstiden har staten via Banverket tagit hela ansvaret för nationens

järnvägsinvesteringar. Investeringskostnaderna har belastat budgeten under byggtiden,

finansierats med skatteintäkter och direktavskrivits när bygget blivit klart. En konsekvens av

denna ordning har varit att merparten av statens kostnader för en investering uppstått under

byggfasen. Nyttan och intäkterna har däremot kommit samhället till del under anläggningens

hela livstid. I lyckade fall har nyttan fått en med tiden växande profil. Bidraget till

statsbudgetens intäktssida har antagligen haft motsvarande förlopp. Vid investeringar med

lång livstid har finansieringens intertemporala upplägg inneburit att olika generationer burit

kostnaderna och tillgodogjort sig intäkterna. Obalansen mellan kostnadernas och intäkternas

tidsprofil var inget uppenbart problem under rekordårens ekonomiska tillväxt men blev när

                                                
∗ Uppsaten presenterades vid CTS konferens i Borlänge i november 1997 om finansiering av infrastruktur.
Författarna vill härmed tacka för synpunkter som framfördes under konferensen. Botniabanegruppen och Umeå
kommun har förtjänstfullt bidragit med information om avtalet. Arbetet har erhållit finansiering av KFB.
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den svenska ekonomins grundläggande strukturella obalanser uppenbarades under sjuttiotalet

en av underskottsekonomins drivkrafter och problem.

Ett annat inbyggt problem med den traditionella finansieringsmodellen har varit bristen på

regionalt ansvar vid investeringsbeslut. Av skatteintäktsmotiv har alltid funnits ett intresse hos

kommuner att föredra stora framför mindre statliga infrastrukturobjekt. Detta nästan oavsett

omfattningen hos objektets trafikmässiga intäktssida. Kommunens intäkter från ett bygge

kommer direkt och även om inte samtliga entreprenörer är lokala ger projektet indirekta och

inducerade effekter lokalt. När kommunen inte behöver ta ansvar för de direkta

anläggningskostnaderna finns givetvis därutöver ett intresse att stödja projekt som ger stora

trafikintäkter såvida de inte antingen saknar ett rumsligt fokus inom den egna kommunen, är

förknippade med negativa externaliteter lokalt eller ger alltför omfattande följdinvesteringar

för kommunen. Den kommunala nettonuvärdekvoten blir ofta positiv när man slipper den

direkta anläggningskostnaden. Kommuner har därför av naturliga skäl varit ytterst ”aktiva”

när det gällt att driva argumenteringen för större projekt till sin region. Som följd av detta har

kommunernas trovärdighet när de pekar på behovet av utvecklande infrastruktursatsningar

dessvärre sjunkit.

Konsekvensen av skattefinansieringens intertemporala problem och regionernas begränsade

kostnadsansvar är att större icke marginella infrastruktursatsningar med förmåga att störa ett

existerande lokaliseringsmönster och dess inneboende dynamik blivit svåra att genomföra.

Ytterst riskerar det att leda till en lägre total nivå på infrastrukturinvesteringarna i landet än

vad som är samhällsekonomiskt optimalt. Dessutom tenderar de regioner som verkligen är i

behov av strukturförändrande satsningar att gå miste om dessa. Detta är knappast enbart ett

regionalt problem utan ett förhållande som även får konsekvenser för den nationella tillväxten

och Sveriges behov av att förnya sin industristruktur.

Dagens uppgift när det gäller finansiering av investeringar handlar därför samtidigt om att

utveckla metoder för att fördela investeringarnas kostnader över anläggningens livstid samt att

utveckla formerna för ett ökat risktagande hos de regionala aktörerna. Vi ska här kommentera

dessa aspekter i samband med en diskussion om finansieringen av Botniabanan.
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2. Botniabaneprojektet

Botniabaneprojektet består av en ny knappt 200 km lång enkelspårig järnväg mellan Umeå

och Nyland samt upprustning av den 120 km långa befintliga järnvägen mellan Nyland och

Sundsvall. Därtill kommer resecentra etablerade runt stationspunkterna samt ett industrispår

till MoDos fabrik i Husum. Med Botniabanan höjs standarden för järnvägen väsentligt både

vad gäller prestanda och tillgänglighet för befolkningen längs norrlandskusten.

Projektet är trots det omdiskuterat och idag finns huvudsakligen två kostnads-intäktskalkyler

för projektet som står mot varandra. Banverkets kalkyl (Banverket, 1996) med en

nyttonuvärdeskvot på 0,54 och den utredning Karlström genomfört (SOU 1996:95) som ger

en kvot på 0,02. Banverkets kriterium för att bygga går vid 0,4 varför man förordar projektet.

Karlström är mer tveksam och avråder från ett bygge idag. Ett principbeslut har fattats om att

bygga banan. Det kan trots det vara intressant att studera hur uppskattningen av

anläggningskostnaderna fördelar sig enligt de två kalkylerna. Anläggningskostnaderna

framgår av följande tabell.

Tabell 1. Anläggningskostnader för Botniabanan enligt Karlström (SOU 1996:95) och
Banverket (1996). Priser enligt nivån 1997-01.

STRÄCKA Karlström Banverket

Upprustning Sundsvall och Nyland 1 600 700 - 1 500

Spår Nyland- Umeå 8 000 7 600 - 8 200

Industrispår  60 – 100

Totalt 9 600 8 360 - 9 800

Annan upprustning 750 0

Reducerade kostnader på Stambanan - 250 Ingår ovan

Totalt 10 100 8 400 - 9 800
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Som framgår av tabellen kommer Karlström fram till att kostnaderna är något större än vad

Banverket uppskattar. Framförallt är det behovet av investeringar i Sundsvall som markerar

en skiljelinje. Banverket anser att de extra kostnader som krävs i Sundsvall hur som helst

måste genomföras och finansierar sig själva och anser att analysen av ett större paket även

måste inbegripa andra nyttoposter. Förutom skillnaderna i anläggningskostnader förklaras

skillnaderna i resultat av att Karlström erhåller lägre intäkter för passagerare än Banverket.

Det innebär även att intäkterna från godsflöden får en större andel av de totala flödet i

Karlströms analys, cirka trettio procent mot Banverkets tjugo procent.

Karlström nämner även en total kostnad på 14-15 miljarder för ett långsiktigt funktionsdugligt

järnvägssystem i övre Norrland där även standardförbättringar på Ådalsbanan, men inte

”Norrbotniabanan” ingår. Detta alternativ analyseras dock inte. Inget alternativ med

Norrbotniabanan har ännu presenterats.

Tre huvudaktörer har utkristalliserats sig i diskussionerna om finansieringen av den i princip

beslutade banan. De tre är regionen i form av kommuner och länsstyrelser, Banverket samt

kommunikationsdepartementet som ytterst representerar regering och riksdag. Först när

riksdagen godkänt avtalet under våren 1998 och alla delar av projektet är klara kan det startas

på allvar. För närvarande pågår fördjupade analyser av alternativ för banans sträckning men

inget anbudsförfarande har inletts och inga privata entreprenörer har ännu granskat projektet.

Byggstart är beräknad till sommaren 1999 och banaska vara färdig år 2006. En särskild

förhandlingsman Bengt-Ove Birgersson har formulerat det förslag till finansiering som

godkänts av regionen.

3. Finansieringsförslaget

Pojektet Botniabanan är ett särskilt projekt som ligger utom Banverkets Stomnätsplan.

Projektet inbegriper enbart själva banan mellan Nyland och Umeå inklusive perronger och

industrispår. Det är prissatt till maximalt 8,2 miljarder. Ett aktiebolag, ”Botniabanan AB”,

bildas med ett eget kapital på en miljard. Kommunerna längs banan äger nio procent. Staten

äger via Banverket övriga nittioen procent. Det är oklart exakt vad som ligger till grund för

denna uppdelning men det torde vara en kompromiss mellan en tänkt fördelning av banans

kostnader och intäkter mellan regionen och nationen samt ett hänsynstagande till det faktum

att detta är första gången en region deltar så aktivt i finansiering och att detta inte krävts

tidigare vid större infrastrukturprojekt. Bolagets styrelse består av nio personer varav staten
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utser fem och kommunerna var sin. Aktiebolaget lånar byggkostnaden på allmänna

kapitalmarknaden och statens majoritetsintresse garanterar att man tar merparten av

finansieringsrisken. Botniabanan AB arrenderar ut banan under fyrtio år till Banverket mot ett

årligt arrende varefter banan tillfaller staten, dvs Banverket.

Kostnadsramen för projektet inklusive indexuppräkning får under inga villkor överskridas.

Det innebär att högre standard i form av miljöåtgärder måste bekostas inom denna ram. En

kontrollstation är inlagd efter detaljprojektering där kommunerna kan bedöma vilka totala

kostnader de får till följd av olika kringkostnader. Kommunerna tar samtliga kostnader för

resecentra, 600 Mkr, enligt följande tabell 2.

Tabell 2. Kommunernas beräknade kostnader för resecentra. (Mkr 1997 års priser) Källa:
Botniabanegruppen.

Ort Mark och anläggningar Byggnader

Umeå 200-220 300-700

Nordmaling 10 10-50

Husum 3-7 2-12

Örnsköldsvik 50-80 20-30

Bjästa 3-7 2-12

Nyland 2-4 1-5

Kramfors 10-50 10-30

Totalt 280-380 345-840

Regionen bidrar via länsstyrelsens regiontrafikprogram för kollektivtrafik till finansieringen

av resecentra och regional trafik. Kommunerna tillhandahåller sin egen mark gratis.

Banverket löser in privat mark. Därtill har kommunerna gjort en del förberedande

investeringar och anpassat sitt stadsbyggande för att öka intäkterna av banan. Omfattningen

av detta är givetvis svårt att beräkna. Totalt för projektet kommer kostnaderna att överstiga de

8,2 som gäller bolaget med upptill maximalt 1,2 miljoner för resecentra samt övriga åtgärder.
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Kommunerna betalar därmed exklusive mark och plankostnader m.m. mellan sju och tretton

procent av totala bygget.

4. Finansieringsförslagets konsekvenser

Vad vinner samhället på den föreslagna lösningen? Direkt vi kan konstatera att

kostnadsprofilen för projektet nu blir mer i harmoni med intäktsfördelningen jämfört med en

skattefinansiering av hela investeringen vid byggandet. De intertemporala problemen med det

traditionella upplägget undviks därmed helt. Investeringen kan därmed mot bakgrund av

dagens besparings behov troligen startas tidigare än med ett traditionellt upplägg. Jämför vi

därefter med ett alternativt fall där staten ensamt lånade upp summan innebär det separata

bolaget att upplåningen lyfts av från statens upplåningsbehov. Det innebär att den negativa

signal till omvärlden som statlig upplåning kan ge undviks. Andra samhällsekonomiska

aspekter (t.ex. den minskade risk för undanträngning av privata investeringar som i bland

framhålls) kan däremot inte vara betydande. Den intertemporala vinsten och möjligheten att

starta direkt är dock viktiga poänger med upplägget.

Arrendet är såvitt idag känt ett rakt arrende som inkluderar räntor och amorteringar och inte

en funktion av trafikflödet på banan. Botniabanan AB kan således inte tillgodogöra sig

intäkter från framgångsrik trafik eller markvärdestegring. Man tar därmed inte heller några

andra risker än själva finansieringsrisken. Staten tar (via Banverket) även en affärsrisk via de

intäkter man har från banavgifter (i den mån dessa behålls) och andra skatteintäkter från

samhällsvinsterna av banan relativt de kostnader man får för underhållet av banan. Man låser

även kapital i bolaget vars avkastning relativt alternativa placeringar blir en funktion av

arrendeavtalets utseende och nivån på utdelningen av överskott från bolaget. Eftersom man

både är majoritetsägare och arrendator torde olika effekter kopplade till avtalet till stor del ta

ut varandra.

Argumentet för att staten och inte en entreprenör ska ta affärsrisken är att framgången för

järnvägstrafiken i Sverige under överskådlig tid kommer att vara nära kopplad till utfallet av

den politiska processens beslut. Även om den lösningen kan resultera i effektivitetsförluster är

det ur finansieringssynpunkt givetvis fördelaktigt då en privat operatör troligen skulle kräva

en avsevärd riskpremie för att åta sig affärsrisken. Antalet jämförbara projekt är dock i princip

obefintlig varför en uppskattning av den faktiska premiens storlek är svår att göra. En

alternativ finansieringsmodell där riskprofilen för Botniabanan AB mer liknar en privat
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entreprenörs risktagande skulle innebära att arrendet utformas så att det relateras till trafiken

på spåret. Det innebär samtidigt att bolagets kostnader för upplåning av anläggningskapitalet

ökar då finansiärer vill gardera sig inför risken att bolaget inte får in tillräckligt med

arrendeintäkter. Den risk som är kopplad till själva byggandet bärs däremot helt av den

framtida entreprenören.

Kommunerna låser även de ett kapital i bolaget vars avkastning däremot helt beror på

arrendeavtalet och utdelningspolicyn för bolaget. Kommunerna tar via sina investeringar i

resecentra både risker och erhåller möjligheter till god avkastning. Ett av syftena med

finansieringsförslaget, det att regionen själv ska visa något av sin betalningsvilja, har därmed

uppfyllts. Det krävs däremot en djupare studie av projekten för att avgöra hur stor risk olika

delar av regionen i praktiken tar.

När det gäller formerna för förvaltningen av resecentra är det ännu oklart hur kommunerna

kommer att agera. Beroende på vilken kommun det gäller, stationens lokalisering och vilken

omfattning trafiken får kommer lägesräntan för resecentra att variera. Antingen blir

kommunen ensam ägare eller så bildar man bolag med privata intressenter. Man kan givetvis

även låta privata entreprenörer bygga och driva resecentra under en given period. Arrendet

bestäms då efter ett anbudsförfarande. I ett delägarskap kan andelar säljas där lägesräntan styr

andelsvärdets utveckling. Fördelen för kommunen är givetvis att mindre egna medel krävs

samt att fler ögon granskar resecentraprojekten innan dessa initieras. Som vanligt torde det ge

effektivitetsvinster men även resultera i dyrare finansiering.

Som vi inledningsvis påpekade har en omfattande debatt förts om Botniabanans lönsamhet.

Det blir därför angeläget att ställa det färdigprojekterade förslagets kostnader mot de

beräknade samhällsekonomiska intäkterna från just det förslaget. I princip kan projektet

stoppas i detta läge om inte nettonuvärdeskvoten från den ursprungliga kalkylen håller. Det

finns annars incitament att genomföra alla samhällsekonomiskt olönsamma delar av projektet

inom ramen åtta miljarder för att senare återkomma med kostnadskrävande förslag till

byggandet av de lönsamma återstående delarna efter att trafiken kommit igång.
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