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1 INLEDNING1
Inom svensk transporthistoria har synen på infrastrukturens organisering under
olika skeden av Sveriges ekonomiska historia präglats av den monolitiska uppdelning
mellan stat och marknad som kännetecknade 1990-talets avregleringar av
transportmarknaderna. Under denna period hade många forskare ambitionen att
hitta en dikotomi till de avregleringar och den liberala transportpolitik som fördes i
deras samtid, vilket medförde att de fokuserade på statens roll i den svenska
transporthistorien. Exempelvis betonade teknikhistorikern Arne Kaijser statens roll
som övervakare och främjare av infrastrukturen. Enligt Kaijser skulle denna roll ha
sina rötter i den militärstat som växte fram under 1600-talet. Statens roll
konsoliderades dock vid 1800-talets mitt i samband med införandet av nationella
system för järnvägs- och telegrafkommunikationer.2
Det finns dock anledning att ifrågasätta detta perspektiv. Den grundläggande
kritiken som kan riktas mot tidigare forskning är att den ensidiga fokuseringen på
staten har medfört en asymmetrisk syn på olika aktörskategorier under den svenska
transporthistorien. De privata elementen inom olika transportsektorer måste i det
här avseendet uppmärksammas på ett tydligare sätt än vad Kaijsers analysmodell
medger. Exempelvis har historikern Magnus Linnarsson i sin studie av postväsendets
organisering under perioden 1611-1721 framhållit att posten kunde drivas av såväl
staten som av privata intressen genom ett entreprenadarrangemang.3 Ett annat
exempel på hur staten och privata intressen har delat på ansvaret inom en sektor kan
hämtas från fyrväsendet, vilket konstaterades i en studie av utvecklingen inom detta
område från och med 1600-talet och fram till 1830-talet av ekonomisk-historikern
Erik Lindberg.4
Även i samband med det ökade statliga engagemanget inom infrastrukturen från
och med 1800-talets senare hälft, hade privata aktörer ett betydande
handlingsutrymme. Under den här perioden uppkomsten av så kallade duala
regimer, där den statliga aktören (ofta ett affärsverk) var den största aktören och i
allmänhet hade en dominerande ställning. Detta förhållande hindrade dock inte
enskilda aktörer från att etablera sig och ta viktiga marknadsandelar.
Transportmarknaden under den duala regimen kännetecknades därmed snarare av
ett oligopol, än ett monopol.
Utifrån detta perspektiv var det alltså först i samband med nationaliseringarna av
infrastrukturen under 1930- och 40-talen, då statliga monopol inrättades, som
statens roll blev så utpräglad att transport- och kommunikationssystemens
organisering går att diskutera i monolitiska termer av stat och marknad. Tidigare
forskning har visat att sådana processer inträffade inom flera olika transportområden
och att de följde ett liknande mönster. Exempelvis nationaliserades de enskilda
järnvägarna 1939 då den duala regimen inom järnvägsområdet avskaffades. Istället
för att tillåta enskilda järnvägsföretag verka tillsammans med affärsverket Statens
Järnvägar (SJ) på järnvägsmarknaden, fick SJ monopol på järnvägstransporter
1939.5 Några senare, 1944, förstatligades vägväsendet på ett liknande sätt genom
1 Detta arbete har tillkommit inom ramen för forskningsprojektet Näringslivets organisationer och den
ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete? som finansieras av Ragnar
Söderbergs stiftelse genom anslag E41/11.
2 Kaijser (1994); Kaijser (1999).
3 Linnarsson (2010).
4 Lindberg (2012).
5 Alvfors (1977); Andersson-Skog (1993).
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bildandet av Vägverket.6 Detta följdes av ett förstatligande av trafikflygplatserna och
den övriga infrastrukturen för civilflyget 1946. Luftfartsverket bildades sedan 1947.7
Utveckling inom flera viktiga transportområden har alltså belysts i tidigare
forskning. Ett område som dock inte beforskats är elmarknaden och dess
infrastruktur. Även inom denna sektor hade det under 1900-talets första decennier
skapats en dual regim. Staten hade en viktig roll som elproducent genom den 1909
inrättade Kungliga Vattenfallsstyrelsen (Vattenfall), som omvandlades till affärsverk
1911. Vattenfall var därmed den största elproducenten och svarade under 1930-talet
för ungefär 30 procent av elproduktionen. Men samtidigt medgav det institutionella
ramverket att elproduktion också kunde bedrivas av icke-statliga kraftbolag, i vilka
kommuner och elintensiva industrier ofta var dominerande ägare.8 Detta fick följden
att elproducenterna var jämbördiga i fråga om kompetens för elproduktion och alltså
konkurrerade med varandra. Samtidigt förband sig företagen att ta hänsyn till
varandras intressen. Därmed uppstod det en strävan efter konsensus som efter hand
utvecklades till en samarbetsanda mellan elproducenterna. Den här relationen
mellan Vattenfall och olika icke-statliga elproducenter kom runt 1920 att kallas ”det
svenska systemet”.9
Mot denna bakgrund blir det alltså intressant att studera hur det svenska systemet
på elmarknaden fungerade som en dual regim och på vilket sätt även infrastrukturen
på elmarknaden exponerades för en nationalisering av de enskilda företagens
verksamhet. En sådan undersökning bidrar inte bara till att öka den
transporthistoriska kunskapen. Resultaten kan även ställas i relation till tidigare
forskning om politiken för statligt ägande i Sverige under 1900-talet.10
1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet för detta arbete är att kartlägga hur relationen mellan Vattenfall och de ickestatliga elproducenterna inom kraftöverföringsområdet utvecklades och förändrades
under perioden 1936-1946. Arbetet fokuserar därmed på hur det svenska systemet
utvecklades i samband med utbyggnadet av det nationella linjenät, stamlinjenätet,
som kopplade samman vattenkraftverken i Norrland med elkonsumenter i andra
delar av Sverige under denna period. Utifrån denna fallstudie behandlar jag både hur
det svenska systemet fungerade i praktiken när stamlinjeutbyggnaden inleddes från
och med 1936 och hur dessa arrangemang sedan förändrades och avslutades i
samband med Riksdagens beslut under 1946 att nationalisera stamlinjerna. Följande
frågeställningar kommer därför att behandlas och besvaras i detta arbete:
1. Hur kom samarbetsandan mellan Vattenfall och de icke-statliga aktörerna
inom det svenska systemet till uttryck i samband med utbyggnaden av
stamlinjenätet under perioden 1936-1946?

6 Pettersson (1988).
7 Eriksson (2007).
8 Kaijser (1994), s. 167. Som exempel på renodlade icke-statliga elproducenter kan nämnas Sydkraft,
Yngeredsfors, Hemsjö, Gullspång och Hammarforsen. Kraftbolag ägdes också av industrier som Stora Kopparberg
och Uddeholm.
9 Jakobsson (1996), s. 66; Granholm (1937), s. 65.
10 Se exempelvis Lewin (1967), Waara (1980), Karlsson (1998), Svensson (2001), Berg (1999), Helgesson (1998),
Andersson (2001), Olsson (red) (1993) och Högselius & Kaijser (2007).
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2. På vilket sätt och under vilka former genomfördes sedan nationaliseringen av
stamlinjenätet?

1.2 Stamlinjer och kraftöverföring: översikt och definitioner
I början av 1930-talet befann sig kraftföretagen i en situation där den tillgängliga
vattenkraften i södra och mellersta Sverige, det vill säga landets mest tätbefolkade
och industrialiserade delar, till stor del var utbyggd, samtidigt som efterfrågan på el
fortsatt var stor.11 För att täcka det kraftunderskott som 1937 beräknades uppstå i
södra och mellersta Sverige, planerade både Vattenfall och de icke-statliga
elproducenterna att förbinda kraftnätet i Syd- och Mellansverige med en utbyggnad
av Norrlands stora och nästan outnyttjade vattenkraftsresurser.12
Anläggandet av kraftverk vid de norrländska älvarna medförde att det var
nödvändigt att bygga upp ett nationellt kraftöverföringssystem eftersom överföring
av stora kraftmängder över långa sträckor måste genomföras för att elkraften skulle
nå konsumenterna i södra och mellersta Sverige. Detta nationella
kraftöverföringssystem fungerar som det första distributionsledet mellan
vattenkraftverken och konsumenterna. Det består dels av avancerade
överföringsledningar - stamlinjer - med en överföringskapacitet på 220 kilovolt eller
högre och dels av ett tekniskt system för att administrera och distribuera den kraft
som transporteras över ledningarna.13 I detta arbete kommer ett antal sådana
stamlinjer och deras geografiska sträckning att behandlas. För att underlätta för
läsaren att få en översikt av de stamlinjer som behandlas i den löpande texten har jag
bifogat tre kartor till arbetet. Dessa kartor finns samlade i en bilaga som återfinns på
sidorna 24-26.
1.3 Källmaterial
Källmaterialet för undersökningen består dels av källmaterial från Vattenfall, hämtat
ur Riksarkivet. Även av riksdagstryck med ärenden angående elproducenterna från
Kommunikationsdepartementet, Justitiedepartementet och Handelsdepartementet
samt annat statstryck som Statens Offentliga Utredningar har använts. I en del fall
har även källmaterial från dessa utredningars kommittéarbete utnyttjats. Vidare är
riksdags- och statstrycket kompletterat av de handlingar som särtrycktes i Svenska
Vattenkraftföreningens publikationer, vilket var en skriftserie som utgavs av de ickestatliga elproducenterna. Det använda materialet är av konventionell art och vanligt i
den här typen av undersökningar. Jag har emellertid gjort en källkritisk genomgång
av källmaterialet, men inte funnit anledning att ifrågasätta det utifrån de etablerade
minimikraven på äkthet, närhet, beroende och tendens.14
I de fall enskilda icke-statliga kraftföretag behandlas har främst
företagsmonografier använts. Dessa företagsmonografier förtjänar däremot en
källkritisk synpunkt beträffande deras värde i undersökningen. Monografierna är
visserligen författade av meriterade forskare inom historiefacket, men måste ändå
11 Schön (1990), s. 63.
12 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1935: bilaga 3, s. 92ff .
13 Fridlund (1999), s. 152. En relevant officiell definition av begreppet stamlinje gjordes av Granholm (1937), s. 21,
som med stamlinje avsåg en huvudlinje som förband olika kraftdistrikt för överföring från distrikt med överskott
till distrikt med brist. Dessa linjer omfattade därför betydande längd och hade stor överföringsförmåga.
14 Enligt Torstendahl (1971), ss. 89-103.
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betraktas som uttryck för företagens partsintressen och är därför inte tendensfria. Jag
har därför inte använt mig av företagsmonografierna annat än för att återberätta
företagens position i en viss fråga. Företagsmonografierna är emellertid användbara
ur den synvinkeln, särskilt som de innehåller direkta referenser till arkivmaterial som
jag i en så här begränsad undersökning inte skulle kunna skaffa mig tillgång till.
1.4 Arbetets fortsatta disposition
Arbetets upplägg följer en kronologisk disposition. Utifrån arbetets frågeställningar
redovisar kapitel 2 och 3 hur det svenska systemet utvecklades och förändrades
under perioden 1936-1942, respektive 1942-1946. Kapitel 4 innehåller sedan en
sammanfattning av resultaten och en analys, där resultaten relateras till tidigare
forskning om transporthistoria och statligt ägande för att sätta in dem i en bredare
kontext.
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2

PERIODEN 1936-1942: DEN DUALA REGIMEN KONSOLIDERAS

2.1 Den inledande intressekonflikten
Frågan om stamlinjeutbyggnaden aktualiserades första gången 1936 i samband med
att kraftbolaget Sydkraft planerade att transitera el mellan mellersta Norrland och
södra Sverige. Sydkraft var södra Sveriges viktigaste kraftproducent och ägdes av
städerna Malmö, Lund, Landskrona, Helsingborg, Halmstad och Oskarshamn. Under
1930-talet gjorde Sydkraft analysen att den kraft som kunde utvinnas från de
sydsvenska vattendragen inte skulle vara tillräcklig för ägarstädernas framtida behov.
Sydkraft kom då fram till slutsatsen att detta kraftbehov borde täckas av det kraftverk
i Indalsälven som 1936 skulle färdigställas av Krångedebolaget.
Krångedebolagets kraftproduktion var ursprungligen avsett för bolagets ägare:
Stockholms elverk, Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning och ett antal
mellansvenska järnbruk.15 År 1936 slöt emellertid Sydkraft ett avtal med
Krångedebolaget att köpa det kraftöverskott som bolagets ägare inte behövde
disponera. Sydkraft ställdes så inför problemet att överföra kraften till södra Sverige.
Från Krångede utgick då endast en 220 kilovolts ledning till Horndal med
vidareförbindelse till Stockholm och ett antal lokala knytpunkter. Av den anledningen
beslutade Sydkraft att anlägga en 220 kilovolts ledning från Horndal till Nässjö, där
inmatning i det regionala nätet skulle ske. I oktober 1936 slöts ett avtal mellan
Sydkraft och Krångede om ett gemensamt bolag som skulle finansiera och bygga
ledningen, under förutsättning att staten beviljade den nödvändiga koncessionen för
byggandet.16
Efter det att Sydkraft underrättat Vattenfall om den planerade ledningen uppstod
det ett meningsutbyte mellan parterna, där Vattenfall anklagade Sydkraft för att ha
bidragit till att det svenska systemet nu stod inför sin upplösning.17 Vattenfalls
reaktion kan förstås mot bakgrunden, att de konkurrensfördelar affärsverket velat
uppnå med att bygga en stamlinje från sitt kraftverk i Porjus vid Stora Luleälven till
Västerås via ett kraftverk i Stadsforsen vid Indalsälven som planerades vara
färdigbyggt 1942 nu var hotade av en aggressiv konkurrent.18
Vattenfall begärde därför i en skrivelse till Handelsdepartementet, att regeringen
”måtte taga under övervägande lämpliga åtgärder för att landets stamlinjenät måtte
utformas efter rationella riktlinjer”.19 Vattenfall framhöll i skrivelsen att affärsverket
planerat ett stamlinjesystem som skulle vara ägt av staten. Stamlinjerna skulle
sträcka sig från Porjus till Nässjö och Knäred med möjlighet att åstadkomma
kraftutbyte med kommunala och enskilda kraftverk. På dessa ledningar kunde också
det kraftöverskott Sydkraft skulle köpa från Krångede transiteras. Den ledning som

15 Åberg (1956), s. 197.
16 Bjurling (1981), s. 112.
17 Se exempelvis ”Norrlandskraft till Skåne. Två parallella ledningsprojekt” (1936) och ”Stamlinjenätens rationella
utformning. Sydsvenska kraft och Krångede skriva till konungen” (1936).
18 Kungl. Maj:ts proposition nr 161/1937, s. 5. Kraftverket i Porjus hade tagits i drift redan 1914, och innan
kraftverket infogades i planerna på överföring av kraft till mellersta Sverige var produktionen främst avsedd för
Malmbanan och malmfälten i Norrbotten.
19 Kungl. Vattenfallsstyrelsens skrivelse till Handelsdepartementet den 11 november 1936.
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Krångede och Sydkraft planerade att uppföra skulle däremot dela upp
kraftförsörjningen från Norrland i två parallella ledningssystem, vilket inte var
förenligt med hur den rationella elektrifieringen av Sverige borde utformas. Därför
föreslog Vattenfall också att den koncessionsansökan Sydkraft och Krångede lämnat
in för sin ledning inte bara borde prövas enligt de säkerhetskrav som 1902 års ellag
stipulerade, utan även efter dess värde för en rationell elektrifieringsutveckling.20
2.2 Statens ställningstagande till Vattenfalls skrivelse
Genom Vattenfalls skrivelse hade stamlinjefrågan lyfts upp på den politiska
dagordningen. Den åtgärd som staten vidtog i anledning av skrivelsen bestod i att
tillsätta en snabbutredning för att klargöra handlingsalternativen i frågan.21 Till
utredare utsågs SJ:s generaldirektör Axel Granholm. Den omedelbara fråga
Granholm hade att ta ställning till var, hur och av vem stamlinjerna från Indalsälven
till södra Sverige egentligen skulle byggas och kontrolleras. Hans utgångspunkt för
utredningsarbetet var, att det inte gick att bortse från att Sydkraft hade kommit långt
med sitt ledningsprojekt och att den partens intresse också borde värderas. Därefter
lades ett antal andra principer i samma anda fram enligt följande:
Utredningen har vidare måst bedrivas med beaktande av det faktiska beroende, vari stamlinjefrågans
lösning står till berörda kraftföretag och företagsägare i landet. Med deras starka intresse av
densamma måste de nödvändigtvis få ett i mångt och mycket medbestämmande inflytande på
diskuterade alternativa planers realiserande. Av praktiskt ekonomiska grunder har utredningen, vad
beträffar frågan om praktiska åtgärder för utformningen av ett rationellt stamlinjenät, ej ansetts böra
avse frågan om hur planläggningen och utvecklingen av ett framtida stamlinjesystem skulle hava
kunnat och bort ske, om ett utgångsantagande gjorts att samtliga de berörda stora kraftföretagen voro
sammanförda i en ägares hand, vilken i så fall skulle hava varit staten.22

Utgångspunkten för utredningsarbetet var alltså att det svenska systemet borde
fortleva och utvecklas. Granholm inbjöd därför Vattenfall och Sydkraft till
förhandlingar, med syftet att komma fram till utfästelser om samarbete. På ett tidigt
stadium av förhandlingarna framkom, att ingen av parterna hade någon önskan att ta
marknadsandelar inom konkurrenternas traditionella intresseområden och att det
fanns goda möjligheter för ett samarbetsavtal.23
Vattenfall stod visserligen fast vid förslaget att kraften från Krångede skulle
överföras genom Vattenfalls ledningar till Nässjö och Knäred, men föreslog också att
efterföljande ledningar skulle anläggas av ett stamlinjebolag, vars ägande skulle delas
av staten och den enskilda parten. Vardera parten skulle ha rätt att bygga ledningar,
men bolaget skulle samverka som en enhet och utvecklingen ledas av en styrelse, där
staten hade två representanter, den enskilda parten två, medan ordföranden utsågs
av staten. Krångede-Sydkraft å sin sida erbjöd Vattenfall möjligheten att transitera
kraft från Krångede till Horndal och vidare till den ledning Vattenfall planerade
mellan Stadsforsen och Västerås i situationer då Vattenfall var i akut behov av mer
20 Kungl. Vattenfallsstyrelsens skrivelse till Handelsdepartementet den 11 november 1936.
21 Granholm (1937), s. 9.
22 Granholm (1937), s. 9.
23 Granholm (1937), s. 65.
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elkraft. Detta skulle möjliggöras genom att utrustning för samkörning24 mellan
parterna installerades i Horndal.25
Så långt var förutsättningarna goda för en lösning av konflikten mellan SydkraftKrångede och Vattenfall. Men i sitt betänkande skulle Granholm inte bara presentera
en lösning av konflikten mellan dessa parter. Han skulle även lägga fram förslag som
var normerande för statens fortsatta agerande i stamlinjefrågan som omfattade såväl
behandlingen av anslags- och koncessionsfrågor för Vattenfalls stamlinjebyggnad
som behandlingen av koncessionsfrågor för enskilda kraftföretag.26 Granholms
rekommendationer hade därför stor betydelse för den långsiktiga rollfördelningen
mellan elproducenterna.
I enlighet med utredningens grundvärden, rekommenderade Granholm i mars
1937 att koncession skulle ges till flera ledningar, anlagda av både icke-statliga och
statliga kraftproducenter. Dels borde Vattenfall fullfölja planerna på 220 kilovoltsstamlinjen från Stadsforsen över Horndal till Västerås. Samtidigt skulle KrångedeSydkraft fullfölja sitt ledningsprojekt mellan Horndal, Hallsberg och Nässjö.
Granholm förutsåg också ett framtida behov av nya stamlinjer. Mellan åren 1945 och
1950 borde en ny linje byggas från Indalsälven till Horndal som ägdes gemensamt av
Vattenfall och Krångede. Under mitten av 1950-talet skulle även en fjärde stamlinje
från Indalsälven till Horndal och Hallsberg byggas gemensamt av staten och de
privata huvudintressena. Granholm tänkte sig vidare, att en långtgående parallelldrift
och samkörning på ledningarna från Indalsälven borde åstadkommas för att
elsystemet skulle bli så effektivt och rationellt som möjligt.27
Resultatet av Granholms utredning blev på kort sikt att Sydkraft-Krångedes
stamlinje till Nässjö och Vattenfalls stamlinje till Västerås färdigställdes 1939. Under
tiden Vattenfall färdigställde ledningen till Västerås utnyttjades erbjudandet att få
transitera kraft över den ursprungliga ledningen mellan Krångede och Horndal för
vidare inmatning i det egna nätet.28 Den konflikt som ursprungligen hotade det
svenska systemet hade därmed undvikits, och istället hade samarbetet mellan
elproducenterna fördjupats.
I sin skrivelse om stamlinjenätets framtid hade Vattenfall emellertid också begärt
att reglerna för koncessionsprövning av elledningar skulle omprövas. I den här frågan
menade Granholm för egen del, att en sådan prövning var nödvändig.29 Hans
yttrande hade dock föregåtts av den statliga utredning om starkströmsanläggningar
som tillsatts redan 1933, men efter önskemål från sakkunniga i en annan statlig
utredning, SOU 1935:65 och 66 om folkförsörjning och arbetsfred, även 1935 hade
fått i uppdrag att studera frågan om den svenska vattenkraftens utnyttjande.30
Utredningen om starkströmsanläggningar lades fram 1936, och kom därmed att
sammanfalla med konflikten mellan Vattenfall och Sydkraft-Krångede i
stamlinjefrågan.

24 Samkörning innebär, att två eller flera kraftproducenter samarbetar vid kraftöverföring, så att någon part kan
utnyttja den kraft som ett vattenkraftverk producerar (av tekniska orsaker är det inte möjligt att tillfälligt och med
kort varsel stänga ner turbinaggregat, varför kraften turbinen producerar förslösas om den inte distribueras via
elnätet).
25 Granholm (1937), s. 65ff.
26 Granholm (1937), s. 74f.
27 Granholm (1937), s. 75ff.
28 Kungl. Maj:ts proposition nr 161/1937, s. 9. Kraftverket i Stadsforsen togs i drift 1939.
29 Granholm (1937), s. 78.
30 SOU 1936:27, s. 33f.
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2.2.1 Utredningen om starkströmsanläggningar
I kommittédirektiven till utredningen för starkströmsanläggningar konstaterades att
den statliga kontrollen inom elektricitetsområdet inte hade hållit jämna steg med den
utveckling som inträffat. Lagstiftingen borde därför revideras på ett antal områden
borde revideras, bland annat för ”befordra den elektriska energiförsörjningens sunda
utveckling”.31 En fråga utredningen skulle ta ställning till i det här avseendet var en
revision av reglerna för elledningars koncessionsansökan enligt 1902 års ellag.
Utredningen skulle studera om det borde införas en regel i lagen om att hänsyn borde
tas till vilket behov det fanns för anläggningen innan koncession gavs. Direktivet
motiverades med följande formuleringar:
Härvid borde understrykas, att de sakkunnigas uppdrag huvudsakligen avser kontrollen över
elektriska starkströmsanläggningar. Ehuru de stora ekonomiska spörsmål, som sammanhänga med
elektrifieringen, sålunda icke direkt falla under uppdraget, måste naturligen tillses, att förslagen till
kontrollåtgärder avpassas för en rationell kraftförsörjning.32

I den här frågan kom de sakkunniga till slutsatsen, att ökningen av antalet
elproducenter sedan 1902 års lag (som inte innehöll några regler om
behovsprövning) infördes hade lett till friktioner mellan närliggande företag.
Resultatet hade blivit att dubbla ledningsnät ibland uppkommit (vilket var det
Vattenfall varnat för i sin skrivelse till Handelsdepartementet kunde hända med
stamlinjerna från Norrland). De sakkunniga ansåg att denna förekomst av dubbla
ledningsnät inte var tillfredsställande med hänsyn till säkerhet, ekonomi, allmän
trevnad och ordning. Den praxis som dittills endast informellt tillämpats i vissa
koncessionsfrågor att behovspröva ledningarna för att hindra dubbelelektrifiering
borde därför införas i 1902 års ellag.33
Som framgår skulle alltså staten, om utredningens förslag godkändes av Riksdagen,
få ganska stora möjligheter att påverka elkraftproducenternas verksamhet. I sitt
remissvar motsatte sig de icke-statliga elproducenternas branschorganisation
Svenska Vattenkraftföreningen förslaget och hävdade följande:
Vid behovsprövning finge ett företag, som redan erhållit koncession, en mycket markerad
företrädesrätt gentemot senare koncessionssökande. Detta kunde komma att verka hämmande, i det
att den tryggade företagaren lätt kunde föranledas att icke längre följa med utvecklingen, i vad denna
avsåge stegrade krav på driftssäkerhet, driftekonomi m. m. Emot behovsprövning talade vidare, att,
om denna också hittills tillämpats på ett förnuftigt sätt, det dock kunde befaras, att statens egen
företagarverksamhet på området i en framtid kunde bliva otillbörligt gynnad framför kommunala verk
och den enskilda industrien.34

31 SOU 1936:27, s. 30.
32 SOU 1936:27, s. 33.
33 SOU 1936:27, s. 64f.
34 Kungl. Maj:ts proposition nr 137/1938, s. 25. Branschorganisationen Svenska Vattenkraftföreningen bildades
1909 av de icke-statliga kraftbolagen för att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot staten och
Vattenfallsstyrelsen.
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Den proposition i frågan som lades fram av koalitionsregeringen mellan
Socialdemokraterna och Bondeförbundet och sedermera godkändes av Riksdagen
följde emellertid utredningens förslag om behovsprövning. I propositionen betonades
nödvändigheten av behovsprövning ur såväl allmän elektrifieringssynpunkt som med
hänsyn till de starka intressemotsättningar som förekom, när olika ledningsnät
anlades i närheten av varandra. Och även om prövningen borde genomföras med
både försiktighet och noggrannhet beslutades, att det avgörande kriteriet för bifall till
koncessionsansökan skulle vara, att anläggningen var förenlig med en planmässig
elektrifiering.35
2.3 Det svenska systemets utveckling fram till 1942
De ställningstaganden och avvägningar staten gjorde på elkraftområdet i de två
utredningarna under 1930-talet kan framstå som motsägelsefulla. Men eftersom
staten accepterade Granholms förslag om hur stamlinjebyggnaden skulle ordnas så
långt som 20 år framåt i tiden verkar det inte som om staten hade någon ambition att
motverka samarbetsandan och den traditionella rollfördelningen mellan
elproducenterna med hjälp av ändringarna i ellagen. Som Svenska
Vattenkraftföreningen påpekade, fick staten emellertid tillgång till ett styrmedel,
varmed elkraftproducenternas utveckling kunde kontrolleras. Samtidigt hade också
frågan om planmässig elektrifiering lyfts högt upp på den politiska dagordningen.
Andra världskrigets utbrott 1939 innebar emellertid att importen av bränsle till
Sverige avbröts. Samtidigt fattade staten också beslut om en intensifiering av
järnvägselektrifieringen. Dessa två omständigheter medförde en stor ökning i
efterfrågan på elektricitet, som endast kunde tillfredsställas genom en forcerad
vattenkraftutbyggnad.
I september 1939 utarbetade Vattenfall och Svenska Vattenkraftföreningen en
gemensam skrivelse till regeringen, där de begärde att reglerna för vattenreglering
skulle förenklas, så att den nödvändiga vattenkraftutbyggnad som krävdes för att
täcka bortfallet av importerad energi kunde påskyndas. Företagen hävdade, att de
planer som fanns att bygga ut strömmande vatten i Indalsälven, Dalälven och
Klarälven relativt snabbt kunde genomföras om ett förenklat förfarande i vattenmål
tillfälligt kunde införas.36 I oktober 1939 antog Riksdagen som komplement till 1918
års vattenlag en krislag som gjorde det möjligt att forcera vattenkraftutbyggnaden i
de mellannorrländska älvarna.37

2.3.1 Det fortsatta samarbetet runt kraftöverföringen
I den här situationen framgick det tydligt att den samarbetsanda mellan Vattenfall
och de icke-statliga elproducenterna i norrländska kraftfrågor som växte fram under
Granholms utredning 1937 inte var någon tillfällighet. Den forcerade
vattenkraftutbyggnaden innebar att nya stamlinjer måste byggas, vilket aktualiserade
Granholms förslag från 1937 tidigare än planerat. I likhet med de ambitioner som de
hade redovisat i skrivelsen från 1939, hade elproducenterna 1941 påbörjat ett antal
35 Kungl. Maj:ts proposition nr 137/1938, s. 32f.
36 Kungl. Maj:ts proposition nr 29/1939, s. 5f.
37 Riksdagens skrivelse nr 27/1939.
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utbyggnader i mellersta Norrland: Vattenfall hade påbörjat bygget av kraftverket i
Torpshammar vid Ljungan medan Krångedebolaget startade ett fjärde aggregat i
Krångede, ett kraftverk i Gammelängsforsen och tillsammans med aktiebolaget
Svarthålsforsen ett kraftverk vid Järpströmmen i Indalsälven. Och eftersom de två
tillgängliga stamlinjerna nu var fullbelastade, krävdes ytterligare en stamlinje.
Förhandlingar inleddes därför mellan berörda företag där det framgick, att det
sammanlagda överföringsbehovet kunde tillgodoses genom en gemensamt byggd 220
kilovolts ledning med sträckningen Krångede-Hammarforsen-StadsforsenTorpshammar-Ljusdal-Horndal.38
Den stora enighet som fanns mellan parterna, och det faktum att Granholms
förslag från 1937 kunde användas, gjorde avtalsförhandlingarna om ledningsbygget
snabba och okomplicerade. Avtalet (Stamlinjeavtal 1) fastslog, att Vattenfall skulle
bygga och äga linjedelen Hammarforsen-Stadsforsen- Torpshammar-Ljusdal, medan
Krångede och aktiebolaget Svarthålsforsen tillsammans skulle bygga sträckorna
Krångede-Hammarforsen och Ljusdal-Horndal. I Stamlinjeavtal 1 fastställde
parterna även, att linjesektionerna skulle drivas ihopkopplade och utnyttjas
gemensamt. För att underlätta det gemensamma utnyttjandet av stamlinjen tillsattes
en teknisk delegation med två ledamöter från Vattenfall och två från de privata
bolagen. I de fall tvister inte kunde lösas mellan parterna, skulle en opartisk
representant för Handelsdepartementet kallas in för att medla.39
I samband med Stamlinjeavtal 1 beslutade elproducenterna att samarbeta också vid
byggandet av en fjärde stamlinje från mellersta Norrland. Bakgrunden var, att
ytterligare kraftutbyggnader behövdes för att täcka det kraftbehov som beräknades
uppstå i södra Sverige från 1942. Vattenfall planerade därför att bygga ett kraftverk
vid Midskog i Indalsälven och ett vid Leringsforsen i Ljungan. Samtidigt skulle
Krångedebolaget utöka sin kapacitet genom att installera ett femte kraftaggregat i
Krångede. De tre stamlinjer som skulle vara tillgängliga 1943 beräknades inte vara
tillräckliga för att hantera dessa krafttillskott, utan en fjärde stamlinje måste
anläggas.40
Det slutliga avtalet angående den fjärde stamlinjen (Stamlinjeavtal 2) utformades
1942. I likhet med det föregående avtalet baserades Stamlinjeavtal 2 på ett
omfattande samarbete mellan parterna. Krångede skulle bygga linjedelen mellan
Krångede och Ljusdal, medan Vattenfall byggde ledningen från Ljusdal till Hallsberg.
Den återstående sträckan, Krångede-Midskog-Järpströmmen, skulle byggas av
aktiebolaget Svarthålsforsen. Därmed kom Vattenfall att äga den sammanhängande
stamlinjen Stadsforsen- Torpshammar-Ljusdal-Hallsberg och de privata bolagen att
äga den sammanhängande stamlinjen Krångede-Ljusdal-Horndal.41
Stamlinjeavtal 2 betonade liksom Stamlinjeavtal 1 vikten av samkörning. Även om
respektive avtalspart hade fri dispositionsrätt till sina egna linjer, förband de sig att
verka för ett rationellt utnyttjande av stamlinjesystemet genom samkörning i
lämpliga punkter. Samarbetsformerna kring den nya stamlinjen utformades därför i

38 Kungl. Vattenfallsstyrelsens skrivelse till Handelsdepartementet den 17 maj 1941.
39 Stamlinjeavtal 1 finns bilagt till Kungl. Vattenfallsstyrelsens skrivelse till Kommunikationsdepartementet den
17 maj 1941.
40 Kungl. Maj:ts proposition nr 305/1941, s. 148; Kungl. Maj:ts proposition nr 111/1942, s. 2f.
41 Kungl. Maj:ts proposition nr 111/1942, s. 4.
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likhet med dem i Stamlinjeavtal 1. En rationell samkörning mellan Vattenfall och de
icke-statliga elproducenterna på de fyra 220 kilovolts linjerna till Mellansverige
möjliggjordes också genom att en stamlinjedel mellan Krångede-HammarforsenStadsforsen fungerade som sammanbindningslinje längs kraftverken vid
Indalsälven.42
Elproducenternas ambitionsnivå och möjligheter till samkörning utökades också
genom att den frivilliga beredskapsorganisationen Centrala Driftledningen (CDL),
som hade inrättats 1934, trädde i funktion vid krigsutbrottet.43 De största
elproducenterna i Sverige ingick i CDL, som förutom Vattenfall omfattade Sydkraft,
Hammarforsen, Gullspång, Krångede, Stockholms Elektricitetsverk, Stora
Kopparberg, Uddeholm samt aktiebolaget Gotlands elverk. Både det stora antalet
medlemsföretag i CDL och den obyråkratiska samarbetsanda som rådde inom
organisationen medförde, att samarbetsandan i det svenska systemet konsoliderades
under andra världskriget.44
2.4 Sammanfattande slutsatser
Det svenska systemet kännetecknades av förekomsten av statliga, kommunala och
privata kraftproducenter, en balanserad rollfördelning mellan dessa och en
samarbetsanda som byggde på principen om både samarbete och konkurrens. Som
framgår av ovanstående beskrivning av perioden 1936-1942 bestod dessa element i
det svenska systemet även då den norrländska kraftutbyggnaden krävde att det också
utsträcktes till att omfatta stamlinjebyggnaden.
Under den här perioden går det att observera att staten, genom den positiva
inställningen till det svenska systemet, legitimerade elproducenternas samarbete och
rollfördelning. Det verkar som om både staten och kraftproducenterna i och med
Granholms utredning delade uppfattningen, att principen om samarbete och
konkurrens i den svenska elproduktionen i fortsättningen skulle innebära höga
ambitioner och begränsad prestige i fråga om ledningsbyggande, gemensamt
utnyttjande och samkörning inom elsystemet.45 Att staten efter Granholms utredning
lämnade över ansvaret för stamlinjerna till elproducenterna visar att samarbetsandan
och den traditionella rollfördelningen i det svenska systemet bestod fram till 1942.

42 Stamlinjeavtal nr 2 finns tryckt i Kungl. Maj:ts proposition nr 111/1942, s. 7ff.
43 SOU 1954:12, s. 72f.
44 Rusck (1944), s. 15ff.
45 Det är värt att notera, att även om andra världskriget innebar stor påverkan på elproducenterna var de
samarbetsformer som tillämpades under den forcerade utbyggnaden av vattenkraft utvecklade före kriget.
Vattenfalls generaldirektör under krigsåren Waldemar Borgquist hävdade 1959 i en artikel, att krigsutbrottet 1939
till och med hindrade utvecklingen av mer avancerade samarbetsformer än de som växt fram under 1930-talet, se
Borgquist (1959), s. 332.
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3

PERIODEN 1942-1946: MOT REGIMSKIFTE OCH
NATIONALISERING
Även om Riksdagen hade godkänt elproducenternas byggande av stamlinjer fram till
1944, då stamlinje 4 skulle vara färdigställd, visade prognoserna för det framtida
energibehovet att det var ofrånkomligt att fler stamlinjer måste byggas. Det var
emellertid nödvändigt att i likhet med Granholms arbete 1937 hitta en principiell ram
för hur det skulle genomföras. Men även om det fanns en stark vilja hos
kraftproducenterna att fortsätta samarbetet, var det i sista hand staten som skulle ta
ställning till hur stamlinjefrågan skulle lösas i framtiden. Det här kapitlet redovisar
hur samarbetsandan och rollfördelningen mellan Vattenfall och icke-statliga
elproducenterna påverkades i en tidsperiod då nya idéer om fördelarna med ett stort
statligt engagemang i ekonomin fick allt större genomslag i den ekonomiska
politiken.
Den ekonomiska politik som fördes av samlingsregeringen under kriget var till stor
del inriktad på att säkra den nationella försörjningen och allokera maximalt med
resurser till beredskapsansträngningarna. Trots det fanns det under andra hälften av
världskriget en stark ambition från många grupper i samhället att förbereda den
ekonomiska politik som skulle föras efter krigsslutet. Ett antal riksdagsmän från
Bondeförbundet med sådana ambitioner inlämnade 1942 två likalydande motioner i
Riksdagens båda kammare angående elmarknadens struktur.46
I korthet argumenterade författarna till motionerna, att vattenkraften inte
utnyttjades på ett effektivt sätt och att vissa grupper i samhället, främst på
landsbygden, missgynnades eftersom elproducenterna traditionellt inte tagit hänsyn
till deras intressen. De privata företagen anklagades istället för att sätta sina
delägares intressen i första hand och elkonsumenterna i andra hand. Vidare ansåg
motionärerna att starka samhällsekonomiska skäl talade för att staten övertog
ansvaret för både energiproduktionen, exploaterandet av vattenkraften och driften av
det landsomfattande ledningsnätet. Författarna krävde slutligen att en utredning
skulle tillsättas för att bland annat undersöka frågor om större planmässighet vid
utförande av de elektriska ledningsnäten, möjligheten av en enhetlig ledning av
landets kraftförsörjning och ett eventuellt förstatligande av produktionen och
tillhandahållandet av elektrisk energi.47
3.1 Nya skiljelinjer mellan staten och de enskilda kraftbolagen
Som ett resultat av motionerna led tillsattes sedan en statlig utredning,
Elkraftutredningen av år 1943. Innan detta beslut fattades begärde Riksdagen
emellertid yttranden från bland annat Vattenfall. Vattenfalls yttrande genomsyrades
av en kritisk ton gentemot motionärerna. Inledningsvis betonades, att vattenkraftens
utbyggnadstakt varit snabb under hela det föregående decenniet och forcerad under
de sista åren. Vidare bemöttes motionärernas förslag om förstatligande med något
som kan liknas vid ett brandtal för det svenska systemet. Vattenfall framhöll att en
central ledning för kraftförsörjningen inte var nödvändig, eftersom den traditionella
arbetsordningen inom det svenska systemet hade resulterat i en väl fungerande
elproduktion. Vidare betonades angående utbyggnadernas lokalisering och valet av
lämpliga vattenfall, att de ekonomiska krafterna och inte statlig dirigering var det

46 Riksdagens motioner i Första kammaren nr 5/1942 och Riksdagens motioner i Andra kammaren nr 13/1942.
47 Riksdagens motioner i Första kammaren, nr 5/1942.
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rätta styrmedlet.48 Även i fråga om det statliga ansvaret för stamlinjerna hävdade
Vattenfall med samma kritiska ton:
Även i fortsättningen bör givetvis stamlinjeplaneringen ske på det sätt, som är för landet i dess helhet
mest gagneligt. Det torde emellertid vara en fördel, om man väntar med utarbetande av statliga regler
för denna verksamhet till dess sådana visat sig vara erforderliga, och sålunda först om det frivilliga
mellan vattenfallsstyrelsen och de kommunala samt de enskilda företagen icke visar sig vara till
fyllest.49

I Riksdagens statsutskott, som behandlade frågan om en utredning skulle tillsättas
eller inte, formerades en majoritet för att en utredning skulle tillsättas då den
socialdemokratiska gruppen anslöt sig till Bondeförbundets krav. I det beslut
parterna dikterade hävdades visserligen, att den elmarknad som det svenska systemet
bidragit till att skapa fungerat tillfredsställande. Men utskottet ansåg också, att den
starka uppdelningen på olika företagare av den elektriska kraftproduktionen uteslöt
en rättvis prissättning av den elektriska energin och verkade hindrande för en
rationell utveckling av det elektriska distributionsnätet. Det var därför nödvändigt att
utreda om det gick att uppnå en mera enhetlig ledning av landets kraftförsörjning,
samt om produktion och distribution av elkraft borde förstatligas.50
Riksdagen fattade därefter beslut om att tillsätta Elkraftutredningen av år 1943.
Utredningen fick i uppdrag att undersöka två frågor relaterade till det svenska
systemet. För det första skulle utredningen undersöka om det borde utarbetas
samverkansformer vid kraftproduktionen som var fastare än de som tidigare funnits
mellan statliga och privata kraftintressenter. För det andra skulle det utredas om
staten genom en vidgad egen insats eller särskilda kontrollåtgärder borde skaffa sig
ökat inflytande över de viktiga stamlinjerna från Norrland till mellersta och södra
Sverige.51
3.2 Elproducenternas efterkrigsplaner
Elkraftutredningen av år 1943 sammanföll med den planering hos elproducenterna
som syftade till att bygga vidare på det samarbete som utvecklats runt den nationella
kraftöverföringen. Medlemsföretagen i CDL träffade 1944 en överenskommelse om
fortsatt verksamhet även i fredstid, med uppgiften ”att verka för rationellt ordnad
kraftproduktion inom landet”.52 Detta beslut var emellertid bara en del av de
omfattande planer elproducenterna diskuterat för att möta den ökade efterfrågan på
el som kunde väntas efter andra världskriget.
Den viktigaste komponenten i elproducenternas planering för att möta det
framtida behovet av stamlinjer var det förslag om ett stamlinjebolag som Vattenfall
lade fram under 1945, efter förhandlingar med berörda icke-statliga elproducenter

48 Statsutskottets utlåtande nr 86/1942, s. 3f.
49 Statsutskottets utlåtande nr 86/1942, s. 4.
50 Statsutskottets utlåtande nr 86/1942, s. 6ff. Observera att Socialdemokraterna och Bondeförbundet precis som
de gjort vid framläggandet av proposition nr 137/1938 åter samarbetade inom elpolitiken och att det skedde efter
ungefär samma grundtankar.
51 Riksdagens skrivelse nr 199/1942.
52 SOU 1954:12, s. 7.
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och samråd med koalitionsregeringens högerpartistiske kommunikationsminister
Fritiof Domö. I sin skrivelse angående stamlinjebolaget framhöll Vattenfall att nya
vattenkraftutbyggnader i mellersta Norrland resulterat i ett omedelbart behov av nya
stamlinjer. Dels behövdes en ny stamlinje från Stadsforsen över Untra till Stockholm.
Vidare var det nödvändigt att bygga en linje mellan det nya kraftverket i Nämforsen
och Stadsforsen och en ny linje mellan Midskog och Ånge för att avlasta ledningen
mellan Järpströmmen och Krångede. Slutligen behövdes en ny linje från den
kraftstation Sydkraft byggde i Hjälta vid Faxälven (en biflod till Ångermanälven) till
Malmö.53
Beträffande de nya stamlinjernas anläggande, avvisade Vattenfall tanken på att de
som tidigare byggdes gemensamt och sambrukades genom parallelldrift. Den ena av
de två alternativ som presenterades var att de nya stamlinjerna byggdes av staten och
sambrukades genom parallelldrift. Vattenfall gjorde emellertid bedömningen att en
sådan lösning skulle leda till en obalans mellan Vattenfall och de icke-statliga
företagen. Särskilt väcktes farhågor om att Vattenfall då skulle få rätt att vägra
överföra kraft åt konkurrerande kraftföretag, vilket skulle vara hämmande för de
icke-statliga elproducenternas utvecklingsmöjligheter. Dessutom ifrågasattes den
tekniska lämpligheten i att staten ensam byggde stamlinjer i en situation då de ickestatliga företagen hade betydande erfarenhet och sakkunskap i stamlinjefrågor.
Slutligen betonade Vattenfall också fördelarna med det tidigare samarbetet runt
kraftöverföringen.54
Det alternativ som Vattenfall rekommenderade i det här sammanhanget var att
samtliga nya stamlinjer byggdes och ägdes av ett aktiebolag, med staten och berörda
icke-statliga elproducenter som ägare. Bolaget skulle även överta ansvaret för de
existerande stamlinjerna. Därmed skulle de icke-statliga företagen i
Krångedegruppen (Krångede, Sydkraft och Stockholms Elektricitetsverk) automatiskt
omfattas av överenskommelsen. Men även andra företag som ville tillgodogöra sig
kraft som de ägde i Norrland för att distribuera den inom sina intresseområden skulle
få rätt att transitera kraft på stamledningarna om det ur tekniska, ekonomiska som
allmänna synpunkter var lämpligt. Verksamheten begränsades emellertid till att
enbart omfatta överföring av kraft från Ångermanälvens och söder därom belägna
vattenområden på linjer som inte helt användes av Vattenfall.55 Bolagsformen
motiverades med bekanta formuleringar om det svenska systemets fördelar:
Man kan vid denna lättare få en allsidig belysning av problemen och därmed bättre taga hänsyn till alla
berättigade intressen. Man får icke bortse från, att kraftförsörjningen i Sverige vuxit upp på
grundvalen av det faktum, att kommuner, städer och enskilda äga och utbygga vattenfall, att de hittills
själva fått ordna med överföringen av kraften från dessa; det skulle innebära en radikal ändring, om
staten skulle enväldigt övertaga överföringen av kraft från Norrland söderut.56

53 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 1.
Skrivelsen är tryckt i Riksdagens motioner i Andra kammaren nr 305/1946.
54 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 6f
55 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 7ff.
56 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 7.
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I stamlinjebolaget skulle 55 procent av aktierna ägas av staten, medan kraftföretagen
kontrollerade de resterande 45 procenten. Fördelningen baserade sig på en utredning
om vattenrätterna i mellersta Norrland, som visade att i Indalsälvens och
Ångermanälvens flodområden kontrollerade staten 55 procent och de icke-statliga
företagen 45 procent av det kraftbelopp, som skulle överföras till mellersta och södra
Sverige. I bolagets styrelse med sju ledamöter skulle styrelseordföranden utnämnas
av staten, tre ledamöter från Vattenfall utses av staten och återstående tre ledamöter
utses av de icke-statliga kraftföretagen tillsammans.57 Vattenfall begärde också anslag
för att uppföra de i skrivelsens inledning nämnda stamlinjerna, förutom den ledning
från Hjälta till Malmö som Sydkraft avsåg att finansiera och bygga åt
stamlinjebolaget.58
Elkraftutredningen av år 1943 var en av de instanser som skulle ta ställning till
förslaget. Elkraftutredningen av år 1943 var positiv till Vattenfalls förslag. I korthet
menade utredningen, att Vattenfalls förslag borde ställas mot utredningsdirektivet att
utreda om det krävdes ett förstatligande av produktion och distribution av
infrastrukturen för att uppnå en mer enhetlig ledning av kraftförsörjningen i landet. I
det här sammanhanget gjorde Elkraftutredningen bedömningen att stamlinjebolaget
innebar att en enhetlig ledning av stamlinjefrågorna säkrades, samtidigt som staten
erhöll tillräckligt inflytande över elproduktionen. Liksom Vattenfall och Granholm
hade gjort 1937, ansåg även Elkraftutredningen att de icke-statliga företagens
kompetens borde tas tillvara i kraftförsörjningen. Detta möjliggjordes genom det
stamlinjebolag som Vattenfall föreslagit.59
Efter det att Elkraftutredningen av år 1943 så tydligt legitimerat det svenska
systemets fördelar, tog Fritiof Domö i maj 1945 upp Vattenfalls förslag i
stadsrådsberedningen
till
förberedande
överläggning.
De
förväntade
meningsskiljaktigheterna mellan partierna i frågan och det faktum att ärendet lagts
fram i slutet av riksdagsåret fick emellertid till följd att den socialdemokratiske
statsministern Per Albin Hansson avrådde regeringen från att lägga fram någon
riksdagsproposition.60
Efter
andra
världskrigets
slut
1945
upplöstes
samlingsregeringen och Socialdemokraterna, som fick den absoluta majoriteten av
rösterna i det efterföljande riksdagsvalet, bildade regering.61 Som påpekades i stycke
3.1, var Socialdemokraterna negativt inställda till att bevara det svenska systemet på
elmarknaden. Det fanns därför en stor sannolikhet att Vattenfalls förslag om ett
stamlinjebolag inte skulle bifallas av Riksdagen. Samtidigt var det också troligt att
Vattenfall skulle tilldelas nya uppgifter inom svenska elförsörjningen som följd av
förändringar av elpolitikens inriktning.

3.3 Nationaliseringsbeslutet och dess konsekvenser
Den socialdemokratiska efterkrigsregeringens politik fick nästan omedelbar påverkan
på samarbetsandan och rollfördelningen inom det svenska systemet. I november

57 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 8f.
58 Kungl. Vattenfallsstyrelsen, ”Underdånig skrivelse den 27 april 1945 med förslag till stamlinjebolag”, s. 12.
59 Elkraftutredningen av år 1943, ”Underdånig skrivelse den 3 maj 1945 med utlåtande över av
Vattenfallsstyrelsen i underdånig skrivelse den 27 maj 1945 framlagt förslag angående bildande av
stamlinjebolag”. Skrivelsen tryckt i Statsutskottets utlåtanden nr 54/1946.
60 Riksdagens Första Kammares protokoll Nr 12/1946, s. 62f.
61 Hadenius (2003), s. 87.
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1945 beslutade regeringen att avslå Vattenfalls förslag om bildandet av ett
stamlinjebolag. Vattenfalls reaktion på beslutet blev att inrikta det framtida
stamlinjebyggandet enligt det alternativ som förkastats i skrivelsen om
stamlinjebolaget, nämligen att staten skulle utföra alla ytterligare stamlinjer (stycke
3.2). Undantag gjordes emellertid för de stamlinjer som redan hade påbörjats av
Stockholms Elektricitetsverk på sträckan Horndal-Untra-Stockholm och av Sydkraft
på sträckan Nässjö- Malmö. Vattenfall begärde därför, förutom det anslag som
begärts i skrivelsen om ett stamlinjebolag, också anslag för stamlinjen från Sydkrafts
kraftverk i Hjälta, en ledning vars sträckning skulle vara Hjälta-HölleforsenStadsforsen -Ånge-Hallsberg med vidare förbindelse till Nässjö.62
I 1946 års statsverksproposition tillstyrktes Vattenfalls anslagsframställan. I
propositionen gjorde kommunikationsministern Torsten Nilsson dessutom följande
uttalande: ”Det är även enligt min mening lämpligt, att samtliga nya stamlinjer för
200 kV och högre spänning komma att ägas av staten”.63 Den traditionella
rollfördelningen i det svenska systemet tycktes alltså stå vid sin slutpunkt. I den här
situationen utnyttjade ett antal riksdagsmän från olika partier som representerade
Sydkrafts och Stockholms Elektricitetsverks intressen i stamlinjebolaget sin rätt att
motionera om affärsverkens verksamhet. Motionärerna framhöll att rollfördelningen
inom det svenska systemet faktiskt resulterat i en fullgod elmarknad och begärde
därför att förslaget om ett stamlinjebolag skulle bifallas av Riksdagen.64
Motionen avslogs av Riksdagen. I debatten hävdade kommunikationsministern
Torsten Nilsson att en avgörande svaghet med stamlinjebolaget var, att det fanns stor
risk för uppkomsten en asymmetrisk och ojämlik elmarknad om en aktör
(stamlinjebolaget) fick kostnadsfördelar genom att deras kraftöverföring från
mellersta Norrland var relativt billigare än den som utfördes av den andra aktören
(staten
genom
Vattenfall)
från
norra
Norrland.65
Vidare
hade
kommunikationsministern i och för sig också förståelse för aktörernas vilja att
behålla rollfördelningen i det svenska systemet, men hävdade ändå följande:
Men även om vi bortse från doktrinerna, kunna vi icke komma ifrån att kraftöverföringen, såsom jag
förut har sagt, i allra högsta grad är en svenska folkets angelägenhet. Likaväl som jag betraktar andra
kommunikationer på det sättet, måste jag säga att transiteringen av kraft, som berör eller borde beröra
praktiskt taget varje människa i detta land, är en hela folkets angelägenhet, och jag måste i någon mån
behandla mitt handlande därefter.66

Men även om idén om stamlinjebolaget förkastades, menade Riksdagen att de
samarbetsformer - stamlinjeorganisationen och CDL - som utvecklats mellan
elproducenterna ”verksamt bidragit till att säkerställa ett ändamålsenligt utnyttjande

62 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1946: bilaga 5, s. 14f.
63 Kungl. Maj:ts proposition nr 1/1946: bilaga 5, s. 17.
64 Riksdagens motioner i Andra Kammaren nr 305/1946.
65 Riksdagens Första Kammares protokoll nr 12/1946, s. 65.
66 Riksdagens Första Kammares protokoll nr 12/1946, s. 65.
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av landets krafttillgångar”.67 Det fanns därför ingen anledning att upplösa dessa
organisationer även om stamlinjebyggandet i fortsättningen skulle organiseras på ett
annat sätt än tidigare.68 Kommunikationsministern instruerade därför Vattenfall att
träffa lämpliga avtal om transitering med de kommunala och enskilda kraftföretag,
som kunde anses ha berättigat behov av att överföra kraft på stamlinjenätet.69
De elkraftproducenter som främst var i behov av transitering var Krångedegruppen
(Krångede, Stockholms Elektricitetsverk och Sydkraft). De stamlinjeavtal som hade
slutits 1941 och 1942 löpte ut 1 januari 1950. Dessa avtal ersattes av ett nytt
stamlinjeavtal som i korthet innebar, att en kraftproducent som ville transitera el
eller utöka sin transiteringsrätt var tvungen att begära transitering av Vattenfall. Om
transitering medgavs, skulle den ske mot skälig betalning under en kontraktstid av 20
år. Avtalet gällde enbart transitering från kraftverk söder om Umeälven, och
omfattade överföring på de ursprungliga stamlinjerna 1-4, de som byggts därefter och
de eventuella nya ledningar som behövde byggas.70
Vattenfall skulle ombesörja driftledningen på det samkörande linjenätet men var i
övrigt likställd med övriga som överförde kraft på stamlinjenätet. Det administrativa
organet för frågor om det samkörande stamlinjenätet var en stamlinjenämnd.
Stamlinjenämndens viktigaste uppgift var att fungera som skiljenämnd i tvistefrågor
om transitering, och bestod av sju ledamöter, fördelade på en ordförande utsedd av
staten, tre ledamöter från Vattenfall och en från var och en av de tre företag som
förutom Vattenfall hade de största överföringsabonnemangen.71

3.4 Sammanfattande slutsatser
Elpolitiken efter 1942 medförde alltså en förändring i relationen mellan Vattenfall
och de icke-statliga elproducenterna. Från och med 1946 fick Vattenfall monopol på
byggandet av stamlinjer och kontrollerade även transiteringen på dessa linjer genom
1949 års transiteringsavtal. Den nya rollfördelning som dessa förändringar skapade
blev sedan långsiktig. 1949 års stamlinjeavtal kom efter hand att omfatta allt fler
företag: Avesta Jernverks AB, AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning,
Bålforsens Kraft AB, Graningeverkens AB, Gullspångs Kraft AB, Krångede AB,
Stockholms Elverk, Sydkraft, Trafik AB Grängesberg, Oxelösund, Voxnans Kraft AB,
Stora Kopparbergs Bergslags AB samt Värmlands Lednings AB. När 1949 års avtal
löpte ut vid årsskiftet 1968/69 ersattes det med ett nytt avtal för tiden 1969-1992.72

67 Riksdagens skrivelse nr 96/1946, s. 11.
68 Riksdagens skrivelse nr 96/1946, s. 12.
69 Kungl. Maj:ts (Kommunikationsdepartementet) skrivelse till Vattenfall den 17/5 1946.
70 Kungl. Vattenfallsstyrelsen (1949).
71 Kungl. Vattenfallsstyrelsen (1949).
72 SOU 1970:13, s. 31.
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4 SAMMANFATTNING OCH ANALYS
Under den övervägande delen av perioden 1936-1946 kännetecknades relationen
mellan Vattenfall och de icke-statliga kraftproducenterna inom det nationella
kraftöverföringssystemet av att de gemensamt skapade och upprätthöll en dual
regim, där bägge parter samarbetade vid utbyggandet och förvaltningen av de
nationella stamlinjerna. Det är i det här avseendet väsentligt att notera hur snabbt de
idéer som SJ:s generaldirektör Axel Granholm introducerade, uppenbart med den
duala regimen på järnvägen som en förebild, fick genomslag hos aktörerna på
elmarknaden. Det fanns dock redan vid mitten av 1930-talet en avgörande skillnad
mellan utvecklingen på sektorsnivå och intentionerna på makronivå. Redan i
betänkandet om starkströmsanläggningar 1936 ifrågasattes hållbarheten i det
svenska systemet. Denna tveksamhet fördjupades sedan i Riksdagen, först i den
efterföljande propositionen 1938 och sedan 1943 genom tillsättandet av
Elkraftutredningen av år 1943.
Det sakpolitiska resultatet av den elpolitik som sedan utformades blev en förändrad
rollfördelning mellan Vattenfall och de icke-statliga elproducenterna genom att
Vattenfall övertog de nationella kraftöverföringsuppgifter som de tidigare gemensamt
hade samarbetat om. Under den norrländska vattenkraftutbyggnadens första tid hade
Vattenfalls uppgift varit begränsad till att förvalta och bygga ut de vattenfall staten
ägde. Efter 1946 tilldelades Vattenfall istället ett övergripande och samordnande
ansvar för hela landets elförsörjning. Den nationella kraftöverföringen hade därmed
nationaliserats på samma sätt som järnvägarna, vägväsendet och trafikflygplatserna.
En väsentlig fråga som reser sig utifrån denna händelseutveckling och som det
nationella kraftöverföringsområdet delar åtminstone med järnvägen är varför staten
valde att bryta upp ett fungerande system och överföra samtliga delar av
infrastrukturen under statlig kontroll? I likhet med kraftöverföringsområdet fanns
det ett antal enskilda järnvägar som hade en sådan standard och kapacitet att de
kunde fungera tillsammans med SJ i en dual regim. Som exempel på sådana
järnvägar kan Bergslagernes Järnvägar och Gävle-Dala Järnvägar, som ingick i
trafikförvaltningen Göteborg-Dalarna-Gävle (GDG), samt Stockholm-VästeråsBergslagens järnvägar nämnas.73 Men om aktörerna i en dual regim potentiellt kunde
ha varit minst lika effektiva som en statlig monopolist, varför valde då
Socialdemokraterna (tillsammans med Bondeförbundet) ändå att nationalisera hela
infrastrukturen inom dessa områden?
Ett viktigt svar ligger i den socialdemokratiska synen på privat och offentligt
företagande, som bland annat presenterades av Gunnar Myrdal i hans bidrag till
Arbetslöshetsutredningen 1934. Myrdal påpekade i det här sammanhanget att den
enda motivationen för det privata affärsföretagandet låg i att maximera
nettoinkomsten. Enligt Myrdal hade emellertid det offentliga företagandet helt andra
möjligheter att påverka näringslivet än de privata företagen. För det första gjorde
offentligt företagande det möjligt uppehålla en verksamhet, som annars inte kunde
komma till stånd på en fri marknad (här syftade Myrdal implicit på förekomsten av
naturliga monopol). För det andra kunde en offentlig företagsverksamhet styras så att
den tog till vara olika producent- och konsumentintressen med utgångspunkt från de
målsättningar som bestämdes av de politiskt dominerande åsikterna och intressena i
samhället.74

73 Alvfors (1977), s. 95. Elander (1949) ger en omfattande översikt av dessa järnvägar och trafikförvaltningen
GDG fram till förstatligandet 1939.
74 SOU 1934:1, s. 15f.
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Utifrån dessa utgångspunkter kan det konstateras att Socialdemokraterna lade
mindre vikt vid hänsynen till naturliga monopol då det vid besluten om
nationalisering redan fanns en fungerande marknad inom transport- och
kommunikationsområdena. Däremot fanns det uppenbarligen betydande misstankar
om de enskilda företagens vilja att tjäna det allmänna intresset så som det
konstruerades politiskt. Det var därför bättre att nationalisera deras verksamheter
och införliva dem i det befintliga affärsverket. På detta sätt kan den efterföljande
monopolsituationen förklaras utifrån de politiska preferenserna vid beslutstillfället,
snarare än strikta nationalekonomiska bedömningar. Det kan i det här
sammanhanget också noteras att det i likhet med en del andra politikområden
förefaller ha utvecklats en intressegemenskap mellan Socialdemokraterna och
Bondeförbundet även inom detta område.75
Denna vilja att koppla samman transportpolitiken och den allmänna ekonomiska
politiken kom tydligt till uttryck i 1944 års Trafikutredning. 1944 års Trafikutredning
tillsattes för att som ett led i statens efterkrigsplanering diskutera vilka effekter olika
typer av trafikpolitik kunde väntas ha för sysselsättningen efter krigets slut. 1944 års
trafikutredning diskuterade därför vilken trafikpolitik som bäst skulle ge näringslivet
i sin helhet en gynnsam utveckling. En av utredningens grundläggande
förutsättningar var att transportsektorn genom sin karaktär av ”hjälporgan” till andra
näringsgrenar var av stor betydelse för samhällsekonomin. Målen för trafikpolitiken
måste därför vara delvis bestämda utifrån dess näringspolitiska effekter eftersom det
rådde ett ömsesidigt samband mellan trafikpolitiken och andra avsnitt av den
ekonomiska politiken, såväl konjunkturpolitiken som den strukturella politiken.
Utredningen konstaterade, att detta samband till en viss grad alltid hade förelegat
eftersom trafikpolitiken ytterst bestämts av staten, som därigenom sökt förverkliga
sina allmänpolitiska intentioner. Det betonades emellertid att behovet av
koordinering hade tilltagit på senare år, och en orsak till detta var statens alltmer
ökade befattning med olika sidor av det ekonomiska livet.76
Kraftöverföringen betraktades på detta sätt som en oumbärlig förutsättning för att
den svenska industrin skulle kunna fortsätta utvecklas på det sätt som ansågs
lämpligt för samhällsutvecklingen. Exempelvis har idéhistorikern Jonas Anshelm
påpekat att kraftförsörjningen var en viktig del i arbetarrörelsens planering för
samhällsekonomisk förändring.77 Mot bakgrund av dessa ställningstagandet fanns
det 1946 därför ingen praktisk möjlighet för det svenska systemet att fortsätta
existera. Kopplingen mellan infrastrukturens utveckling och målsättningarna för det
omgivande samhället ansågs så stark att den kontroll som tidigare delades av de ickestatliga aktörerna måste övertas av staten.
Detta förhållande gällde uppenbarligen även den övriga infrastrukturen. Varför
valde då Socialdemokraterna att så konsekvent nationalisera infrastrukturen, medan
de övriga områden som tidigare varit föremål för diskussion, bland annat inom
Socialiseringsnämnden, inte berördes?78 Hade det inte varit mer programuppfyllande
att genomföra ett direkt förstatligande av vissa sektorer i ekonomin, istället för att
styra dem indirekt genom transportpolitiken? Utifrån ett ekonomisk-historiskt
perspektiv är ett enkelt svar på denna fråga att affärsverksformen utgjorde en färdig
organisationsform för den utökade statliga kontrollen av infrastrukturen. De

75 Se vidare exempelvis Svensson (1994).
76 SOU 1947:85, s. 39.
77 Anshelm (1992).
78 Jämför Lewin (1967).
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nationaliserade verksamheten kunde därmed föras in i affärsverk som Vattenfall, SJ
och Luftfartsverket där det redan fanns väl inarbetade rutiner för budgetering,
investeringar och planering som krävdes för att förvalta sådan verksamhet. Dessa
förutsättningar gjorde det möjligt att styra det statliga agerandet på ett tydligare sätt
än om det handlat om andra områden och även överblicka konsekvenserna av de
statliga besluten.
Nationaliseringen av infrastrukturen är därmed ytterligare ett exempel på hur
befintliga institutioner påverkar aktörernas förmåga att fatta beslut. Inom den
historiska nyinstitutionalismen betraktas institutioner som någon form av struktur.
Denna struktur kan vara formell (exempelvis lagstiftning eller planeringsdokument)
eller informell (exempelvis värderingar eller normer). Sådana institutioner kan alltså
ha så stor påverkan på aktörerna att det påverkar deras förmåga att fatta politiska
beslut. I sådana situationer hamnar aktörerna i ett så kallat ”stigberoende”, där
befintliga institutioner påverkar framtida beslut.79
Under det politiska agerandet med anknytning till infrastrukturen under perioden
1936-1946 var det alltså så att politikerna utgick från lämpliga delar av ett
existerande institutionellt ramverk istället för att söka helt nya lösningar.80 I det här
avseendet menar jag emellertid att det handlade om en partiell institutionell
förändring. Det inträffade varken en abrupt förändring eller ett fasthållande vid en
kontinuitet. Istället rörde det sig om en process som den amerikanska statsvetaren
Kathleen Thelen kallar för conversion. Enligt Thelen innebär conversion att
inriktningen hos existerande institutioner omformuleras vid ett beslut, vilket innebär
att deras funktion i det institutionella ramverket förändras.81 Som framgår av detta
arbete var affärsverken ursprungligen inte utformade för att utöva statliga monopol,
utan fungerade inom duala marknadsregimer. Under perioden 1936-1946
förändrades denna funktion och affärsverkens roll i samhällsekonomin omtolkades.
Från att ha varit en av aktörerna (visserligen dominerande) på transportmarknaden,
fungerade de sedan som monopolister på en reglerad marknad fram till avregleringen
under 1990-talets förra hälft.

79 North (1993).
80 Campbell (1997), s. 28.
81 Thelen (2003), s. 226f.
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BILAGA
Vattenkraftverk och stamlinjer under den norrländska vattenkraftutbyggnaden 1936-1970
KARTA 1. De norrländska vattenkraftverkens geografiska placering

Anm: Kartan beskriver de kraftstationer som fanns i drift vid 1980-talets början. Därför finns även
vattenkraftverk, kärnkraftverk och värmekraftverk som inte behandlas i uppsatsen utsatta.
Källa: Granström (1982), s. 11.
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KARTA 2. Stamlinjenätet vid tidpunkten för Granholms utredning
1936/1937

Källa: Granholm (1937), s. 17.
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KARTA 3. Stamlinjerna från Norrland 1949

Källa: Svenska Vattenkraftföreningens publikationer 412 (1949:11), s. 4.
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SUMMARY

All concerned large electricity power enterprises merged into the hand of
one owner? The electricity producers, the government and the national
power grid 1936-1946

In the latter part of the 1930s, the direction of Swedish transport and
communications policy changed. The policies which had been formed during the
industrialization process, which began in the 1850s, had been characterized by dual
regimes. Even if the State-owned public utility enterprises (affärsverken) had the
largest market shares within these dual regimes, they coexisted with private
enterprises. However, during the 1930s and 40s the segments within the Swedish
transport and communication infrastructure which were controlled by the private
enterprises were nationalized. Against this background, this paper examines how this
relation between the Swedish National Power Board (Vattenfall) and the private
electricity enterprises unfolded with regard to the control and ownership of the
national power grid.
The national power grid is the infrastructure which provides the transmission of
power between the power plants and industries and households. During the
examined time period, many hydro power plants were constructed in the northern
part of Sweden, which was sparsely-populated and agrarian. Consequently, the
electricity they produced had to be transmitted to the industrialized and urban parts
in the middle and southern parts of Sweden. This situation actualized the need for an
expansion of the national power grid. Consequently, new power transmission lines
had to be constructed.
At first, this situation produced a conflict of interest between the Swedish National
Power Board on the one hand and the private electricity enterprises on the other
hand as they could not agree upon their respective roles in the process. However,
after mediation efforts from the government, the previous cooperation within the
dual regime was reestablished. As a result, the Swedish National Power Board and the
private electricity enterprises would cooperate regarding the construction of the
power transmission lines within the national power grid. Over time, this cooperation
was considered so successful that they in 1945 planned to form a joint enterprise for
the construction and control of the national power grid.
However, the direction of government electricity policy since the last years of the
1930s had been shifting towards emphasizing the need for a State monopoly over the
national power grid, rather than upholding the dual regime. At several times, the
Social Democratic and Agrarian parties expressed strong suspicion that the private
enterprises eventually would put their own commercial interests and not the public
interest first if the existing cooperation arrangements were allowed to carry on. In
1946, as a Social Democratic majority government had come into office, the plans for
a joint national grid enterprise was rejected. Instead, the Swedish National Power
Board was given a monopoly over the national power grid.
The national power grid had then been nationalized just as the railways (in 1939),
the trunk roads and highways (in 1944) and the civil airports (in 1946). In the paper,
this shift in policy is explained by the ambition of the Social Democrats to use
transport policy as an instrument and mechanism to influence the direction of the
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economy as a whole. As for the national power grid, it was deemed necessary to
control the production and distribution of electricity in order to ensure the
competitiveness and development of Swedish industry.
Already in 1934, Professor Gunnar Myrdal had outlined the general principles for a
Social Democratic transport policy. Myrdal stated that private enterprises in sectors
such as transport and communications should be regarded as profit-maximizing
agents, which could not serve the public interest as constructed by the political
majority in society. Instead, these tasks had to be performed by companies controlled
by a public agent. Accordingly, the dual regimes in the transport and communications
sector were replaced by State monopolies as the State-owned public utility
enterprises amalgated the operations from the private enterprises into their own
structures.
In the final part of the paper, this aspect is discussed as an important factor behind
the decision to nationalize the transport and communication infrastructure, while
other sectors of the economy were left in private ownership (although heavily
regulated). Here, an institutionalist perspective is applied. It is argued that as the
State-owned public utility enterprises already were dominating agents within their
domain, they provided politicians and decision-makers with an existing alternative,
into where the private operations only had to be amalgated. As a result, the role of the
State-owned public utility enterprises also changed. From being dominating agents in
a dual regime, they were transformed into monopolists and would keep that role until
the Swedish transport and communication markets were deregulated during the first
part of the 1990s.
Keywords: Sweden, economic history, electricity producers, national power grid,
regime change
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